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Sammanfattning 

Studien undersökte gymnasievalet ur föräldraperspektiv. Syftet var att finna och beskriva hur 

några föräldrar ser på gymnasievalet och deras egen roll i detta val. Sex föräldrar med barn i 

årskurs nio intervjuades. Resultatet visar att föräldrarna ser på gymnasievalets vikt ur såväl ett 

framtida som ett nutida perspektiv. Synen på målet med gymnasiestudierna skiljer sig mellan 

föräldrarna. Majoriteten anser att gymnasiet ska ge en bred grund för framtida studier men en 

intervjuperson ser ett framtida yrke som det primära. Föräldrarnas roll i sina barns gymnasieval 

har flera dimensioner. Den visar sig genom deras förhållningssätt till barnets mognad, 

deltagande i aktiviteter och i diskussioner med barnet. Dessutom påverkas rollen av andra 

personer i barnets omgivning som enligt föräldrarna har betydelse för barnet. Resultaten visar 

att samtliga föräldrar anser att gymnasievalet är viktigt för deras barns framtid. Vi har dragit 

slutsatsen att föräldrarna, säkerligen omedvetet, påverkat barnens val genom sina egna 

värderingar och tidigare upplevelser. Barnens gymnasieval tycks här också visa på en social 

reproduktion. 
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Abstract 
 

 

The study examined students’ upper secondary school choice from the parental perspective. The 

aim of the study was to find and describe parents’ views of upper secondary school choice and 

in which way they have played a part in their own teenager’s choice of education. We 

conducted interviews with six parents of student’s in the ninth grade. The results show that 

parents view the importance of upper secondary school choice from a future perspective as well 

as a present. The view of the purpose of upper secondary education differs between parents. The 

majority opinion is that school should provide a broad basis for future studies but one 

interviewee sees a future profession as the primary purpose. The parents' role in their teenagers’ 

school choice has several dimensions. It is shown in their approach to their teenager’s maturity, 

participation in activities and discussions with the teenager. The role is also affected by other 

people in the teenagers’ environment that the parent’s see as important for their teenager. The 

results show that all parents believe that upper secondary school choice is important for their 

children's future. The conclusion has been drawn that the parents, certainly unconsciously, 

influenced teenager's upper secondary school choice by their own values and past experiences. 

Teenager's upper secondary school choice seems here also demonstrate a social reproduction. 
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1. Inledning 

År 2013 gör ca 96 000 elever i årskurs nio ett av sina första stora vägval gällande utbildning och 

yrke
1
. Trots att gymnasieskolan är en frivillig skolform väljer de allra flesta att gå vidare till 

denna då alternativen är få. I dagens kunskapssamhälle värderas utbildning högt och är många 

gånger en förutsättning för att få ett arbete. Valet till gymnasiet erbjuder många olika alternativ 

och riktningar. Denna valfrihet har medfört ett ökat ansvar för den enskilde individen, något 

som Svenska Dagbladet tar upp i artikeln “För mycket är upp till eleven”, den 26 februari 2013 

(Sundén Jelmini 2013). Den nuvarande skolmarknaden består av flertalet aktörer, både privata 

och kommunala. Detta har lett till en ökad konkurrens om eleverna och i förlängningen en 

tillspetsad marknadsföring. Att göra ett väl underbyggt val i detta klimat förutsätter att individen 

har god självkännedom och kunskap om vilka alternativ som finns, något som förutsätter stöd 

och uppmuntran från omgivningen. Detta bekräftas av undersökningar som visar att bland annat 

föräldrar har en viktig roll i sina barns val till gymnasiet (Dresch & Lovén 2010). I denna 

process har studie- och yrkesvägledaren givetvis också en viktig uppgift genom att informera 

och vägleda ungdomarna. Men studie- och yrkesvägledarens ofta begränsade tid medför att en 

allt större del av ansvaret förflyttas till familjen (Sundén Jelmini 2013). 

1.1 Problemområde 

Det svenska skolsystemet har under de senaste tjugo åren genomgått många och stora 

förändringar. Den tidigare statligt styrda skolan kommunaliserades i början av 1990- talet, 

gymnasiet blev treårigt och fristående skolor blev allt vanligare (Jarl & Rönnberg 2010). 

Valfriheten i det svenska utbildningssystemet har ökat för eleverna och deras föräldrar. Detta 

har lett till framväxten av ett marknadsanpassat utbildningssystem med konkurrens om eleverna. 

Konkurrensen har medfört att marknadsföring har blivit ett nödvändigt medel för att nå eleverna 

och deras föräldrar, särskilt inför valet till gymnasiet
2
. Gymnasieskolan genomgick senast 2011 

en stor reform. Reformen syftar till att eleverna efter gymnasieskolan ska vara mer förberedda, 

antingen för ett yrke eller för vidare studier på högskola eller universitet. Detta har i praktiken 

inneburit en tydligare uppdelning mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program 

(SFS 2010:800). Genom gymnasievalet ska eleven välja riktning för sin framtida utbildnings- 

och yrkesbana. 

                                                      
1
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2

011&p_lan_kod=&p_kommunkod= (2013-03-11) 

2
 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2817 (2013-03-11) 

http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2011&p_lan_kod=&p_kommunkod=
http://siris.skolverket.se/reports/rwservlet?cmdkey=common&notgeo=&report=grelever&p_ar=2011&p_lan_kod=&p_kommunkod=
http://www.skolverket.se/publikationer?id=2817
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I dagens samhälle ställs vi inför stora mängder val. Gymnasievalet kan vara ett av de första stora 

valen där ungdomen själv får vara med och påverka sin framtid. Skolverkets sammanställning 

av forskning inom området visar att många ungdomar känner sig stressade inför detta. Behovet 

av stöd och vägledning i denna process har visat sig vara stort, framförallt är stödet från 

föräldrar viktigt
3
. Ungdomarna befinner sig dessutom i övergången till vuxenvärlden. I denna 

utvecklingsprocess är sökandet efter identitet och livsstil för många centralt (Dresch & Lovén 

2010). Denna tid kan med säkerhet uppfattas olika för ungdomarna dock finns studier som visar 

att en del inte känner sig mogna att ta detta beslut
4
. Det finns en splittring mellan tiden för valet, 

ansvaret som läggs på individen och hur denne upplever sin situation. 

 

Ur ett samhällsperspektiv kan vikten av ett väl underbyggt val till gymnasiet förstås utifrån den 

kostnadsmässiga aspekten. Ett “felval” till gymnasiet som leder till ett byte av program innebär 

ofta en förlängd studietid vilket medför en extra kostnad för hemkommunen (Skolverket 2011). 

Studie- och yrkesorienteringen berör all personal i skolan och utgör en viktig del i elevens 

förmåga att fatta beslut (Skolverket 2009). Vägledningen inför gymnasievalet bör vara en 

kontinuerligt pågående process. Genom bland annat enskilda samtal och information förbereder 

studie- och yrkesvägledaren eleverna inför gymnasievalet. Vi har under studie- och 

yrkesvägledarutbildningen haft flera praktikperioder där vi tagit del av hur yrkesverksamma 

studie- och yrkesvägledare på olika grundskolor involverar föräldrarna i processen. Detta sker 

ofta genom föräldramöten och ibland även inbjudan till gemensamma samtal med föräldrar och 

elev. Vi har även upplevt att studie- och yrkesvägledarens tid för varje elev är knapp och därför 

ser vi vikten av att föräldrarna bidrar till vägledningsprocessen i hemmet. “Ingen individ väljer i 

ett vakuum” menar James Dresch och Anders Lovén (2010; 54), vilket tydliggör vikten av ett 

samarbete mellan hem och skola. För även om ett felval kostar för samhället så är det antagligen 

eleven som i slutändan betalar det högsta priset. 

 

Gymnasievalet uppfattas av många elever som ett svårt val som dessutom sker i en tid som för 

en del kan upplevas turbulent. Det finns många aspekter att ta hänsyn till i en global värld av ett 

näst intill oöverskådligt utbud av såväl utbildningar som yrken. Att som förälder vara väl insatt i 

det svenska utbildningssystemet kan vara nödvändigt för att kunna stötta sitt barn genom den 

föränderliga skolvärlden, men det är i princip en omöjlighet att vara uppdaterad inom alla 

områden. I flertalet undersökningar har vi tagit del av föräldrarnas betydelsefulla roll i valet sett 

ur ett elevperspektiv
5
. Men hur hanterar föräldrarna denna komplexa situation?  

 

Gymnasievalet är ett väl studerat område ur ett elevperspektiv men vi saknar undersökningar 

som lyfter föräldrarnas synvinkel. Vi hoppas att denna studie kan ge en röst åt föräldrarna som 

kan bidra till ytterligare en dimension i förståelsen av elevernas val. Vi riktar studiens resultat 

framförallt till studie- och yrkesvägledare, rektorer och politiker som har del i att utforma 

studie- och yrkesvägledningen i skolan. Men vi ser även att studien kan vara intressant för andra 

föräldrar, övriga verksamma inom området och andra samhällsintresserade. 

                                                      
3
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-

publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwp

ubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2818 (2013-03-11) 

4
 Ibid. 

5
 Ibid.  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2818
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2818
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/visa-enskild-publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FRecord%3Fk%3D2818
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1.2 Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur några föräldrar ser på gymnasievalet samt vilken roll de haft 

i sina barns gymnasieval. 

1.3 Forskningsfrågeställningar 

 

1. Vilken betydelse har gymnasievalet enligt föräldrarna och vad anser de är viktigt att ta hänsyn 

till i detta? 

 

2. Hur har föräldrarnas deltagande i barnets valprocess sett ut? 

 

3. På vilket sätt har föräldrarnas deltagande och värderingar haft betydelse för barnets 

gymnasieval? 

 

1.4 Avgränsningar 

Vid en större studie skulle det vara intressant att komplettera föräldrarnas berättelser med 

ungdomarnas uppfattningar av föräldrarnas roll i gymnasievalet. Det skulle också vara relevant 

att göra en jämförande studie mellan olika områden inom samma kommun utifrån ett 

socioekonomiskt perspektiv. Vi ser också en vinst med att undersöka föräldrars roll i barnets 

gymnasieval utifrån en geografisk aspekt framförallt kopplat till utbud av gymnasieskolor och 

program. En annan aspekt som skulle vara betydelsefull i en liknande studie är att jämföra rollen 

i gymnasievalet utifrån ett genusperspektiv både hos föräldrar och hos barn.  

 

Denna studie avgränsas till att undersöka hur några föräldrar till elever i årskurs nio förhåller sig 

till barnets gymnasieval eftersom denna grupp i tiden för studien befinner sig i valprocessen. 

Med valprocess menas den kontinuerliga process som pågår hos barnet inför beslutet att välja 

gymnasieprogram. Med föräldrar avser vi vårdnadshavaren till barnet. 
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1.5 Kunskapssyn och förförståelse 

Vårt sätt att se på hur kunskap skapas utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Enligt detta 

synsätt, som härleds från Lev Vygotskij (Liedman 2001), har det sociala och kulturella 

samspelet stor betydelse för lärande. Individens omgivande miljö har stor inverkan på hur 

utvecklingen tar form. Beroende på vilka erfarenheter som skapas genom möten med andra 

människor och miljöer kan individens utveckling gynnas till olika stor grad. Språket som 

kommunikationsmedel har stor betydelse inom denna riktning dels för tänkandet men också i 

interaktion med andra. Det skapar en förutsättning att förstå sin omvärld (Liedman 2001).  

 

Ur ett studie- och yrkesvägledarperspektiv med sociokulturell förståelse ter sig valet till 

gymnasiet ske i samspel mellan ungdomen och dess omgivande miljö, som exempelvis 

föräldrar, vänner och skola. Ur detta perspektiv förstår vi att föräldrarnas del i hur ungdomens 

livsvärld formas under uppväxten har betydelse. Vi menar att ungdomarna kan ha kommit olika 

långt i sin process och således är de i behov av stöd i olika hög grad. 
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2. Bakgrund 

2.1 Resultat av litteratursökning 

Någon tidigare forskning vad gäller gymnasievalet ur ett föräldraperspektiv har inte hittats. 

Författarna har som bakgrundslitteratur dock tagit del av flera uppsatser på kandidatnivå som 

behandlar föräldraperspektivet i gymnasievalet (ex. Birgersson & Olsson 2006, Buczek & Softic 

2011). Det finns dock en uppsjö av undersökningar som behandlar gymnasievalet, framförallt ur 

ett elevperspektiv. Många av dessa studier belyser föräldrarnas betydelse i valprocessen, 

framförallt som påverkansfaktor, men även som stöd.  

 

Sökningen av tidigare forskning inleddes i databasen DiVA
6
. Vidare användes även databasen 

LIBRIS
7
, UniSearch

8
 samt sökmotorn Google Scholar

9
. Olika kombinationer och varianter av 

dessa sökord har använts: gymnasieval, föräldrar, påverkan, föräldraperspektiv, föräldraroll, 

skolval, vägledning, studie- och yrkesvägledning, ungdomspsykologi, påverkansfaktorer, social 

snedrekrytering. Genom sökningar i publikationsdatabasen på Skolverket
10

 har även aktuella 

analyser, utvärderingar och sammanställningar lokaliserats. Lagtexter gällande skolväsendet har 

hämtats från Svensk författningssamling
11

. Därtill har även sökningar genomförts i 

Ungdomsstyrelsens publikationer
12

. 

2.2 Att vara förälder till en tonåring 

Ungdomsåren uppfattas av många individer som en omvälvande tid i livet. Den snabba 

utvecklingen mot att bli självständig sker både psykologiskt och fysiskt och påverkar således 

både individen och dess omgivning. Hos föräldrar kan ibland en vilsenhet inför tonåringen 

infinna sig (Erling & Hwang 2001). Barbro Goldinger (1999) beskriver i sin bok Tonårstiden, 

                                                      
6
 http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf (2013-03-18) 

7
 http://libris.kb.se/ (2013-03-18) 

8
 http://www.bibl.liu.se/soka/unisearch?l=sv (2013-03-18) 

9
 http://scholar.google.se.ezp.sub.su.se/ (2013-03-18) 

10
 http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/publikationer (2013-03-18) 

11
 http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/ (2013-03-18) 

12
 http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer (2013-03-18) 

http://www.diva-portal.org/smash/search.jsf
http://libris.kb.se/
http://www.bibl.liu.se/soka/unisearch?l=sv
http://scholar.google.se.ezp.sub.su.se/
http://www.skolverket.se/om-skolverket/publicerat/publikationer
http://www.riksdagen.se/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/
http://www.ungdomsstyrelsen.se/publikationer
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den psykologiska utvecklingen hos ungdomen. Hon menar att föräldrar ibland kan känna oro 

inför tonårstiden då det är en tid när ungdomen frigör sig och där man som förälder inte har lika 

stor kontroll över situationen som under den tidiga barndomen (Goldinger 1999).   

 

Vid 15-16- årsålder kännetecknas ungdomstiden särskilt av sökandet efter den egna identiteten 

genom att ungdomen reflekterar kring frågor som; vem är jag och vad vill jag med mitt liv? Den 

trygghet som fanns i barndomens omhändertagande blir gradvis mer avlägsen och det kan vara 

svårt för ungdomen att acceptera det ansvar som väntar. En känsla av ensamhet kan infinna sig 

hos tonåringen och det kan finnas behov av att bearbeta sina känslor. Som vuxen är det viktigt 

att bidra till utvecklingen av god självkänsla hos den unge. Självkänslan utvecklas kontinuerligt 

i möten som sker med andra och är viktig för identitetsutvecklingen. Identitetsosäkerhet 

hanteras ofta genom konformitet, dvs. att göra sig lika “alla andra” (Goldinger 1999). De sociala 

relationerna under ungdomstiden har också betydelse för identitetsutvecklingen då andras 

värderingar till en början kan vara extra viktiga. När ungdomstiden lider mot sitt slut är 

individen mindre lättpåverkad av andras åsikter och kan till större del vara sig själv i olika 

sammanhang (Erling & Hwang 2001). Tänkandets utveckling under tonårstiden går mot att bli 

mer abstrakt. Tonåringen kan dock ha svårt att fatta egna beslut. Olika alternativ kan upptäckas 

men att avgöra vilket som lämpar sig bäst är svårt och ungdomen vill gärna ha hjälp med detta. 

Denna förmåga utvecklas genom att tänkandet tränas genom exempelvis diskussioner 

(Goldinger 1999). Förmågan att fatta egna beslut ökar således med tiden. Relationer till 

kamrater får en allt större mening. Ungdomen utvecklar sin roll i förhållande till olika relationer 

exempelvis genom den ökande förmågan att inta olika perspektiv. Viss forskning visar att 

ungdomar är mer påverkade av sina kamrater än föräldrar i avseende vad som anses vara 

accepterat beteende och värderingar i samhället. Dock har ungdomens sociala och kulturella 

bakgrund stor betydelse vad gäller grundläggande värderingar exempelvis om utbildning och 

arbete (Erling & Hwang 2001).  

 

Den tyske ungdomsforskaren och socialisationsteoretikern Thomas Ziehe (1993) menar att 

ungdomar idag utsätts för en ökad press gällande vad han kallar identitetsutprovningen. Dels 

påtalar han prestationsprincipen; hur våra förmågor mäts och bedöms i förhållande till andra, 

särskilt i skolarbete. Men detta spiller även över i livet utanför skolsituationen. Unga människor 

måste idag jämföra sig med de “perfekta” bilder som framställs i massmedier och sociala 

medier. Ungdomar lever under pressen att utprova sina identiteter utifrån denna bakgrund. Ziehe 

menar vidare att dessa kriterier som vi bedömer oss själva utifrån inte längre är formade av 

normer sprungna ur traditionen. Det innebär vad han kallar en kulturell friställning. Ungdomar 

är inte längre beroende av traditionen utan har större möjlighet att välja exempelvis utbildning 

och yrke utifrån egna värderingar och intressen. Något som kan innebära en känsla av vilsenhet 

i sökandet efter sin egen väg (Ziehe 1993). Utifrån denna beskrivning av hur tonårstiden kan 

upplevas både som förälder och ungdom ger detta en bakgrund till studien för hur föräldrarollen 

kan förstås.  
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2.3 Föräldrar och utbildningsval 

I denna del beskrivs tidigare forskning och studier om föräldrar och utbildning från olika 

perspektiv. Detta för att få en förståelse för hur olika aspekter av föräldrars deltagande i sina 

barns skolgång kan inverka på barnens utbildningsvägar. Inledningsvis presenteras tidigare 

forskning och studier om hur ungdomen uppfattar sina föräldrars roll i gymnasievalet. Flera 

studier som beskrivs nedan visar också på att föräldrarnas utbildningsbakgrund och 

klasstillhörighet har betydelse för ungdomarnas gymnasieval. Dessutom tas en studie upp som 

behandlar föräldrarnas motiv vid val av skola. 

2.3.1 Föräldrarnas roll i gymnasievalet 

Eftersom det till stor del saknas forskning om gymnasievalet ur ett föräldraperspektiv ges här en 

bakgrund till hur ungdomen ser på föräldrarnas roll i gymnasievalet utifrån sitt perspektiv. Detta 

kan vara behjälpligt för att få en förståelse för föräldrarnas betydelse. Flertalet studier beskriver 

gymnasievalet ur ett elev- eller ett studie- och yrkesvägledarperspektiv. I många av dessa 

framkommer föräldrars betydelse i valprocessen (ex. Lund 2006, Mattsson Ottosson 2008, 

Sandell 2007). Rent konkret uttrycker ungdomarna att föräldrar är viktiga samtalsparters för att 

diskutera sitt val med (Dresch & Lovén 2010). Men relationen mellan familj och programval 

har stor betydelse på flera sätt. Stefan Lund (2006) har skrivit en avhandling om hur elevers 

valhandlingar kan skapa integrations- eller differentieringsprocesser. Lund kan i sin studie 

urskilja två huvudtendenser gällande gymnasievalet, som framkommit hos ungdomarna. Dessa 

innebär att ungdomen antingen följer familjens förhoppningar och ambitioner rörande 

gymnasievalet eller att familjen styr ungdomen i önskad riktning om denne är intresserad av 

något som inte stämmer överens med familjens studietradition. Lund menar därför att valet styrs 

av ramar som föräldrarna satt upp som möjliga och att dessa förväntningar och aspirationer med 

tiden kommer att bli ungdomarnas egna (Lund 2006).  

 

I Margaretha Mattsson Ottossons (2008) studie om gymnasievalet framkommer att ungdomarna 

själva anser att föräldrarna är de personer i deras omgivning som har den största rollen i att 

påverka dem inför gymnasievalet. Det är också med dem som de allra flesta diskuterar sitt val. 

Trots detta resultat menar många av ungdomarna i studien att de gjort ett självständigt val utan 

föräldrapåverkan. Mattsson Ottosson menar dock att föräldrarna genom samtal med sina 

ungdomar kan antas ha inverkan, medvetet eller omedvetet, på valet. James Dresch och Anders 

Lovén (2010) har kommit fram till liknande resultat i deras undersökning. Föräldrarna har varit 

både viktiga och engagerade i valet men de flesta ungdomarna ansåg sig ha fattat beslutet själva 

utan påverkan från föräldrarna. Även i Anna Sandells (2007) avhandling påtalar eleverna 

återkommande att valet sker självständigt men har diskuterats med föräldrarna utan att de har 

gett råd i någon särskild riktning utan uppmanat sina ungdomar att välja något som är “skoj”. I 

några fall framkommer dock att det finns tendenser att föräldrarna mer direkt varit delaktiga i 

valet exempelvis genom att varna för yrken de själva har negativ erfarenhet från.    
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Både Lund (2006) och Sandell (2007) påtalar även att ett större socialt sammanhang har 

betydelse för ungdomarnas val. Exempelvis utnyttjar man syskons erfarenheter och kamraters 

synpunkter. Kamrater spelar i vissa fall större betydelse för valet än föräldrar (Lund 2006). 

Detta styrks även av Dresch och Lovéns (2010) undersökning där kamrater visat sig vara 

betydelsefulla.  

2.3.2 Bakgrundens betydelse för utbildningsvägen 

Ulf Gruffman (2010) beskriver den sociala snedrekryteringen till gymnasieskolan. Denna är 

framförallt en produkt av föräldrarnas utbildningsbakgrund och klasstillhörighet. Valet till 

gymnasiet är en indikator på om ungdomarna reproducerar sin sociala bakgrund eller ej. I 

Gruffmans studie visar sig valet till ett yrkesprogram grunda sig i ett intresse för olika 

aktiviteter kopplade till programmet till skillnad mot val av studieförberedande program som 

grundade sig i intresse för ämne och att hålla dörrarna öppna för framtida beslut. Anna Sandell 

(2007) talar om gymnasieprogrammens olika status där i stora drag studieförberedande program 

värderas högre än yrkesförberedande. Programmen visar också vem du är som person. Sandell 

menar att ungdomen väljer gymnasieprogram utifrån var den anser sig “passa in” och sin 

inställning till studier, vilket kan påverkas av den sociala bakgrunden.  

 

Lars-Olof Hilding (2000) har undersökt studenters upplevelse av sina föräldrars stöd i 

förhållande till högskolestudier. I intervjustudien, bestående av högskolestuderande, uppgav alla 

respondenter att de upplevt ett starkt stöd från sina föräldrar gällande ansökan till högskolan. 

Dock fann Hilding att denna uppmuntran yttrade sig på varierande sätt beroende på grupp och 

bakgrund. Utifrån resultatet framkom fyra grupperingar. Gemensamt för de fyra grupperna är att 

föräldrarna vill det bästa för sina barn. De fyra grupperna benämns: Oriktad och 

utbildningsomedveten uppmuntran från föräldrarna, Avrådan från studier, Riktad och 

utbildningsmedveten uppmuntran från föräldrarna och Riktad och utbildningsomedveten 

uppmuntran från föräldrarna. 

 

Oriktad och utbildningsomedveten uppmuntran från föräldrarna 

De barn vars föräldrar saknade högskoleutbildning om 80 högskolepoäng eller mer, menade att 

de blivit starkt uppmuntrade av sina föräldrar när det gällde att studera. Hilding fann dock att 

det var uppmuntran och stödet i sig som var det centrala. Föräldrarnas ambition var att barnen 

skulle få ett bra liv och att de skulle sköta sig snarare än att uppmuntran var riktad just mot 

vidare studier.  

 

Avrådan från studier 

Önskan om att barnen skulle få ett bra liv ledde till och med i vissa fall till att föräldrarna 

avrådde sina barn från studier. Detta eftersom studierna i sig innebar att barnen skulle leva på 

lån och bidrag, vilket dels sågs som mindre skötsamt och även otryggt i jämförelse med att ha 

ett fast jobb. 

 

Riktad och utbildningsmedveten uppmuntran från föräldrarna 

I de fall där föräldrarna hade 80 högskolepoäng eller mer såg uppmuntran annorlunda ut. Det 
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handlade många gånger om en tydlig uppmuntran och påverkan om vidare studier. Inför 

gymnasiestudierna såg föräldrarna till att deras barn valde ett program som gav behörighet till 

studier på högskola eller universitet. 

 

Riktad och utbildningsomedveten uppmuntran från föräldrarna 

Föräldrarna i denna grupp ville att barnen skulle lyckas och bli “något stort”, de ville att barnen 

skulle få det bra ekonomiskt och att de skulle få en högre social position än vad föräldrarna 

hade. Hårt arbete ansågs vara rätt väg att gå snarare än studier.  

2.3.3 Föräldrars motiv vid val av skola 

Under 1990-talet genomfördes den så kallade valfrihetsreformen i svensk skola. I och med 

denna uppkom möjligheten att i större utsträckning välja skola till sina barn. Föräldrarna har 

därmed möjlighet att påverka sina barns utbildningsvägar i högre grad (Jarl & Rönnberg 2010). 

En studie som behandlar skolval utifrån ett föräldraperspektiv är Föräldrars val av fristående 

skolor (Damgren 2002). Jan Damgren (2002) har genom enkäter och intervjuer bland annat 

studerat motiven för föräldrars aktiva val av fristående grundskola till sina barn. Studien 

genomfördes i början av 2000-talet vilket kan ha en viss betydelse för förståelsen då marknaden 

för friskolor, framförallt på gymnasienivå, ökat markant det senaste decenniet. Damgrens studie 

är förlagd till fyra olika typer av fristående skolor i fyra olika kommuner. Resultatet visar bland 

annat att föräldrarnas engagemang för barnens skolgång var stort. Damgren menar att ett aktivt 

val av skola i sig är ett tydligt ställningstagande. Vidare visar resultatet att skolans goda rykte 

har stor betydelse för valet och föräldrarna var aktiva informationssökare inför detta. 

2.4 Gymnasieskolan 

Denna del beskriver hur den svenska gymnasiemarknaden växt fram sedan början av 1990- talet 

och dess innehåll. Detta ger en bild av vad föräldrar och barn ställs inför i valprocessen inför 

gymnasievalet och kan därmed bidra till en förståelse för deras situation. 

2.4.1 Valfrihetsreformen -skolan som marknad 

Sedan slutet av 1980- talet har en rad förändringar skett i det svenska skolsystemet, som 

påverkat valfriheten för elever och deras föräldrar. Skolverket beskriver i sin rapport 

Skolmarknadens geografi
13

, hur den svenska skolan gått från en statligt styrd skola med relativt 

                                                      
13

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2686  (2013-03-12) 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2686
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liten möjlighet till lokala varianter till en mål- och resultatstyrd, kommunaliserad skola med 

ökad valfrihet både gällande val av skola och i utformning av gymnasieprogram. Det senare har 

dock stramats åt i och med gymnasiereformen 2011 som har medfört minskade möjligheter av 

lokala varianter av utbildningsprogram inom gymnasieskolan (SFS 2010:2039). 
 

Under början av 1990- talet genomfördes den så kallade friskolereformen, vilken öppnade 

möjligheterna för andra huvudmän än de kommunala att starta skolor i större utsträckning
14

. Det 

blev också lättare att som förälder få möjlighet att välja skola till sitt barn (Jarl & Rönnberg 

2010). Enligt Skollagen (2010:800) ska varje kommun ansvara för att erbjuda alla behöriga 

ungdomar en gymnasieutbildning av god kvalitet i kommunen. I början av 2000- talet tilltog 

ökningen av friskolor inom gymnasieutbildningen. Detta samtidigt som elevantalet ökade, vilket 

innebar att friskolorna hjälpte kommunerna att tillgodose det platsbehov som fanns utan att 

kommunerna behövde utöka sin verksamhet (Skolverket 2010). Enligt Skolverket fanns 2011 ett 

stort utbud av gymnasieskolor och utbildningsprogram, både med kommunal och med enskild 

huvudman
15

. Utbildningsutbudet hos de olika huvudmännen har med tiden gått från att 

komplettera varandra till att bli mer och mer lika vilket bidragit till en konkurrensmässig 

marknad om eleverna och deras medföljande skolpeng. Detta har medfört att gymnasieskolorna 

lägger stort engagemang vid marknadsföring och profilering med hjälp av olika medel så som 

datorer, utlandsresor eller idrottsprofiler av olika slag
16

. 

2.4.2 Gymnasieskolans utbud 

Den svenska gymnasieskolan består av 18 nationella program, 12 av dessa är yrkesprogram och 

6 stycken är högskoleförberedande program
17

. Utöver dessa finns 5 introduktionsprogram för 

den som saknar behörighet
18

. För att vara behörig till ett högskoleförberedande program krävs 

fler godkända betyg än vad som krävs för behörighet till ett yrkesprogram. Gymnasieskolans 

program leder antingen till en högskoleförberedande examen eller yrkesexamen som båda 

bygger på 2500 gymnasiepoäng
19

, varav 2250 av dessa ska vara minst godkända (SFS 

2010:800). 

                                                      
14

 Ibid. 

15
 Ibid.  

16
 Ibid. 

17
 De 12 yrkesprogrammen är: Bygg- och anläggningsprogrammet, Barn- och fritidsprogrammet, 

El- och energiprogrammet, Fordons- och transportprogrammet, Handels- och 

administrationsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Hantverksprogrammet, 

Industritekniska programmet, Naturbruksprogrammet, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, 

VVS- och fastighetsprogrammet samt Vård- och omsorgsprogrammet. 

De 6 högskoleförberedande programmen är: Ekonomiprogrammet, Estetiska programmet, 

Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet, Samhällsvetenskapsprogrammet samt 

Teknikprogrammet 

18
 De 5 introduktionsprogrammen är: Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, 

Yrkesintroduktion, Individuellt alternativ samt Språkintroduktion. 

19
 En gymnasiepoäng motsvarar ca en timma. 
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Ett yrkesprogram syftar till att ge en grund för arbete inom ett yrke eller fortsatt 

yrkesutbildning. Dessa ger inte automatiskt grundläggande behörighet till vidare studier på 

högskola eller universitet. Dock ska alla elever erbjudas möjlighet att under sin gymnasietid läsa 

in de ämnen som krävs för behörigheten. Dessa är två kurser i svenska samt en i engelska och 

omfattar sammanlagt 300 gymnasiepoäng. På vissa program kan detta göras inom programmets 

2500 poäng men inom andra kan det krävas att eleven läser delar av detta utöver de 2500 

poängen. Dock har eleven alltid rätt att läsa alla tre kurserna som utökat program för att inte gå 

miste om kurser i karaktärsämnena. De högskoleförberedande programmen syftar till att 

förbereda eleverna för vidare studier vid universitet och högskola. Dessa ger automatiskt den 

grundläggande behörigheten till vidare studier och även olika typer av särskild behörighet, som 

kan krävas för olika utbildningar på högre nivå (SFS 2010:2039). 

2.4.3 Behörighet och ansökan till gymnasiet 

Enligt Skollagen (2010:800) ska gymnasieskolan vara öppen för ungdomar som avslutat 

grundskoleutbildning eller motsvarande, och som påbörjar sin gymnasieutbildning senast första 

kalenderhalvåret då de fyller 20 år. Huvudmannen ansvarar för antagningen. Regeln om 

frisökning ger alla behöriga elever rätt att ansöka om utbildning i hela Sverige
20

. Dock sker 

antagning i första hand av de elever som är hemmahörande i kommunen eller i 

samverkansområdet (SFS 2010:800). Övriga sökande tas in i mån av plats, så kallad 

andrahandsmottagning. Det finns även vissa särskilda varianter av gymnasieutbildningar som är 

riksrekryterande. Dessa ska ta emot sökande från hela landet i första hand. Riksrekryterande 

utbildningar måste godkännas av Skolverket och det ska finnas en efterfrågan av den särskilda 

kunskap som utbildningen ger (SFS 2010:2039). Till fristående skolor gäller riksintag och 

eleverna kan söka var som helst i landet på samma villkor
21

.  

 

Enligt Gymnasieförordningen (2010:2039) sker urvalet av sökande med betygen som grund. 

Meritvärdet, som utgörs av summan av de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg, avgör vem som 

får tillträde till utbildningen om det uppstår konkurrens om platserna. För att vara behörig till 

gymnasieskolan krävs att eleven har lägst betyget E (godkänd) i svenska, engelska och 

matematik. För behörighet till ett yrkesprogram krävs utöver detta lägst betyget E i fem andra 

ämnen. Behörighetskraven till de högskoleförberedande programmen är hårdare. Där krävs 

förutom E i svenska, engelska och matematik dessutom E i minst nio andra ämnen. Beroende på 

vilket program eleven vill söka till måste särskilda ämnen ingå i de nio övriga (SFS 2010:800, 

SFS 2010: 2039). För att vara behörig till en särskild variant av utbildning kan vissa 

förkunskapskrav ställas inom ett särskilt ämne. Vid urval till dessa utbildningar får dessutom 

hänsyn tas till ett prov som bedömer den sökandes kunskap och färdigheter inom ämnet eller 

området (SFS 2010:2039) Enligt skollagen (2010:800) har eleven numera rätt att föra sin egen 

talan i valet till gymnasiet. I praktiken innebär detta att vårdnadshavarens underskrift inte ska 

behövas för en ansökan till gymnasiet.  

                                                      
20

 http://www.skolverket.se/publikationer?id=2686  (2013-03-12) 

21
 Ibid. 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=2686
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2.5 Utbildningssociologisk teori 

Den franske sociologen Pierre Bourdieus (1930-2002) begreppsram kommer tjäna som teoretisk 

utgångspunkt för studien. Bourdieu (1997) blev till en början uppmärksammad i Sverige som 

konst- och utbildningssociolog men har med tiden ansetts bidra till sociologins allmänna 

utveckling. Bourdieu har genom sina verksamma år omformulerat och utvecklat sina begrepp.  

 

Pierre Bourdieu föddes 1930 i en liten by i Frankrike. Han sökte sig tidigt från landsbygden till 

Paris och kom att genomföra en mycket imponerande akademisk utbildningskarriär.  

Nedan presenteras de centrala begrepp i Bourdieus teori som används i analysen av studiens 

resultat. De mest relevanta begreppen för denna studie är kapitalbegreppet, habitus och fält. 

Bourdieu menar att utbildningssystemet, framförallt i Frankrike, erbjuder eliten att befästa sina 

positioner i samhället samt missgynnar de mindre kapitalstarka grupperna. Begreppen är 

beroende av varandra och ibland svåra att separera. De definitioner som ges ska ses som en del i 

förståelsen av dessa. Först då de används i ett sammanhang når de sin fulla potential (Broady 

1998). Utifrån resultatet kommer begreppen att användas för att försöka förstå en del i 

föräldrarnas berättelser. Med hänsyn tagen till studiens storlek och komplexiteten i begreppen 

görs detta med viss försiktighet. 

 

2.5.1 Kapitalets betydelse för individens möjligheter 

Kapital kan beskrivas som tillgångar av antingen symbolisk eller ekonomisk karaktär (Broady 

1998). Bourdieu (1999) betonar det relationella som grundläggande för förståelsen av den 

sociala omvärlden. En tolkning av detta är att det är i relationerna som begreppen får sin 

betydelse. Exempelvis blir ett kapital värdefullt först i relation till någonting, det vill säga att det 

av andra ges ett värde. Bourdieu menar att olika kapitalformer så som ekonomiskt, kulturellt 

eller socialt kapital blir till symboliskt kapital när de uppfattas, erkänns och tillskrivs ett värde 

av sociala grupper (Bourdieu 1999). Med andra ord förutsätter existensen av det symboliska 

kapitalet en marknad för detta. Det symboliska kapitalet är ett vitt begrepp som är 

grundläggande i Bourdieus teori. Tillgången till olika kapital kan underlätta för individen 

(Broady 1998). Eftersom det symboliska kapitalet är relationellt kan värdet på olika kapital 

också variera inom olika fält. Familjen är en viktig beståndsdel för det symboliska kapitalets 

fortlevnad. Inom familjen samlas olika typer av kapital och ärvs ned i generationerna. Ett 

exempel på detta kan vara ett framstående familjenamn, vilket kan öppna dörrar för individen 

(Bourdieu 1999).  

 

Det kulturella kapitalet kan förstås som en undergrupp av det symboliska kapitalet. Exempel på 

vad Bourdieu menar ingår i det kulturella kapitalet är examen från ett respekterat lärosäte, att 

vara väl insatt i klassisk musik och litteratur och att ha en ansenlig språklig förmåga (Broady 

1998). Denna form av kapital kan förvärvas genom exempelvis utbildning men individen har 

med sig ett visst mått av kulturellt kapital från sin uppväxt. Tillgången på kulturellt kapital ger 

fördelar särskilt inom skolans värld (Bourdieu 1997). En tolkning av detta är att kapitalet kan 
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underlätta för individen att passa in i skolsystemet med dess förväntningar och krav. Eftersom 

familjer med ett starkt kulturellt kapital ofta har möjlighet att investera mer i utbildning och att 

stötta sina barn i studierna har utbildningssystemet del i att den ojämna fördelningen 

reproduceras (Bourdieu 1999). Detta kan också förklaras med begreppet “informationskapital” 

som Bourdieu menar kan vara en del av det kulturella kapitalet, vilket underlättar orienteringen 

och värderingen av information och möjligheter inom utbildningar och yrken (Broady 1998). I 

denna studie förstås det kulturella kapitalet, utifrån vår tolkning, framförallt som en tillgång i 

form av högre utbildning.  

 

Det sociala kapitalet består av kontakter som är värdefulla och kan underlätta för individen i 

olika situationer (Bourdieu 1984). Exempel på detta kan vara förbindelser med personer som 

kan underlätta inträde på arbetsmarknaden efter utbildningen. Utan dessa sociala tillgångar är 

det inte säkert att en examen automatiskt leder till ett bra arbete. Existensen av ett socialt kapital 

förutsätter att det kan omvandlas till någon annan form av kapital (Broady 1998). Vår tolkning 

av det sociala kapitalet är föräldrars kontakter som kan vara behjälpliga och på olika underlätta i 

valprocessen.   

 

2.5.2 Habitus betydelse för individens förståelse och handlingar 

Ett annat grundläggande begrepp i Bourdieus teori är habitus. Varje individ bär med sig sitt 

habitus och utifrån detta uppfattar individen sin omvärld och handlar i den, oftast omedvetet. 

Habitus kan förstås som ett system av dispositioner som individen förvärvar utifrån sin sociala 

miljö under sin uppväxt (Bourdieu 1997). Genom detta dispositionssystem tolkar individen sin 

omvärld. Habitus ger upphov till olika klassificeringsprinciper, det vill säga sätt att betrakta sin 

omvärld på, och bestämmer därmed vad individen uppfattar som bra respektive dåligt, 

individens smak (Bourdieu 1999). Habitus kan ses som en form av förkroppsligat kapital 

(Bourdieu 1997). Exempelvis kan individens innehav av kulturellt kapital i förkroppsligad form 

utgöra en del av dennes habitus, dock kan aldrig habitus vara en del av ett kulturellt kapital 

(Broady 1998).  

 

Bourdieu (1999: 38) jämför habitus med “bollsinne”: 

 

... detta slags praktiska sinne för vad som bör göras i en given situation  /.../ att man har 

förmågan att uppfatta latenta möjligheter som finns i det pågående spelet... (Bourdieu 

1999:38) 

 

Utifrån denna metafor beskriver Bourdieu utbildningssystemet och individens “känsla” för vilka 

vägar som är mest gynnsamma. Individer som genom sitt habitus får med sig information om 

detta genom familj, släkt och vänner, kan i längden utnyttja sitt kulturella kapital på ett mer 

gynnsamt sätt (Bourdieu 1999). Dispositionerna som utgör habitus är ofta beständiga men 

individens habitus kan omvandlas. Dock är habitus mycket svårföränderligt och då enbart inom 
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vissa gränser, eftersom det är habitus i sig som styr uppfattningen av situationen (Bourdieu 

1997). Utifrån vår tolkning förstås habitus i denna studie som hur föräldrarnas erfarenheter och 

bakgrund format deras sätt att se på sin omvärld och agera i denna samt hur de värderar 

utbildning.  

 

2.5.3 Utbildningssystemet som fält 

Bourdieu menar att samhället består av olika fält. Individerna inom ett fält har till någon del ett 

gemensamt intresse det vill säga det som förutsätter fältets förekomst. Exempel på ett fält kan 

därmed vara skolsystemet (Bourdieu 1997). Ett fält kan förstås som “... ett system av relationer 

mellan positioner...” (Broady 1998:19). Individernas positioner i fältets struktur kan skilja sig åt 

(Bourdieu 1997). Å ena sidan finns ett så kallat produktionsfält där personer med 

specialistkunskaper och makt sätter ramarna för fältet, exempelvis politiker. Inom skolans fält 

skulle lagar och förordningar kunna vara ett exempel på detta. I skolsystemets konsumtionsfält 

återfinns bland annat skolpersonal, elever och föräldrar (Broady 1998).  

 

De olika fälten innehar specifika egenskaper. Ett fälts existens förutsätter att det finns individer 

som är beredda att lägga sin insats i och acceptera de spelregler som finns inom fältet. Eftersom 

individen genom sitt habitus förstår och uppfattar sin omvärld innebär det att individerna på 

fältet genom sitt habitus förstår fältets värde. Individernas habitus är därmed villkor för 

strukturen på fältet samtidigt som det också formar individens habitus. De olika 

kapitalformernas värde är beroende av de olika fälten. Ett kapital kan ha ett visst värde inom ett 

fält men sakna värde inom ett annat. De som är engagerade i ett fält bidrar till dess reproduktion 

då inträde på fältet kräver att man accepterar fältets värde (Bourdieu 1997).  
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3. Metod 

3.1 Undersökningsstrategi och metod 

Denna undersökning är en intervjustudie som genomförts med en kvalitativ ansats. Utifrån 

syftet ville vi undersöka hur några föräldrar förhåller sig till sina barns gymnasieval. Eftersom 

vi var intresserade av att få en djupare förståelse för föräldrarnas perspektiv lämpade sig en 

kvalitativ studie väl. Vi fick genom den kvalitativa ansatsen möjlighet att ta del av 

urvalsgruppens subjektiva upplevelse av fenomenet. Avsikten var att samla in så mycket 

information som möjligt om problemområdet utifrån de enskilda individernas berättelser. Detta 

för att få en allsidig bild av det undersökta området.  

 

Insamlingen av data skedde genom intervjuer. Metoden ansåg passande för syftet då vi genom 

intervjuer fick möjlighet att ta del av olika personers uppfattningar om det aktuella ämnet. 

Intervjuformen var semistrukturerade intervjuer som följde en intervjumanual (se bilaga 1). 

Denna utformades utifrån forskningsfrågorna och delades upp i olika teman med några öppna 

frågor. Avsikten med den semistrukturerade intervjumanualen var att intervjupersonerna skulle 

få utrymme att utveckla sitt resonemang kring erfarenheter och upplevelser inom 

problemområdet, vilket i sin tur gav oss möjlighet att ställa följdfrågor utifrån det som uppkom 

under intervjun. Intervjumanualen gav oss samtidigt en ram som var behjälplig i 

intervjusituationerna då vi av geografiska skäl inte kunde närvara samtidigt vid samtliga 

intervjuer och ville nå största samstämmighet metodmässigt. Intervjumanualen innehöll även en 

inledande text som intervjupersonerna fick ta del av för att de skulle få en gemensam 

utgångspunkt inför intervjuerna. 

3.2 Urvalsförfarande och urvalsgrupp 

Undersökningen utfördes i två mellanstora kommuner belägna i södra och mellersta Sverige. I 

de två kommunerna finns ett flertal gymnasieskolor, såväl kommunala som fristående, vilket 

gör valsituationen relativt likvärdig utifrån de alternativ som erbjuds. Urvalsgruppen bestod av 

föräldrar från båda kommunerna och totalt sex stycken, vars barn går i nionde klass. För att 

komma i kontakt med intervjupersoner användes den så kallade snöbollsmetoden (May 2001). 

Vi valde denna metod för att komma i kontakt med personer som var insatta i det aktuella ämnet 
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och villiga att medverka. Det enda kriteriet som sattes upp för urvalsgruppen var att de skulle 

vara föräldrar till barn i årskurs nio som är i processen att genomföra sitt gymnasieval.  

 

Inledningsvis kontaktade vi personer i vår omgivning som i sin tur kunde tänkas ha kännedom 

om personer som uppfyllde urvalskriterierna för studien. Detta resulterade i sammanlagt nio 

personer att tillfråga. Vi kontaktade, om möjligt de potentiella deltagarna genom ett missivbrev 

(se bilaga 2) via mejl och i annat fall muntligt via ett telefonsamtal. Vid den muntliga kontakten 

gavs samma information som i missivbrevet. Utifrån de föräldrar som visade intresse att delta 

samt möjlighet att genomföra intervjun inom rimlig tid i förhållande till studien, bokades 

intervjuer. Detta resulterade i sammanlagt sex inbokade intervjuer.  Övriga kontakter resulterade 

inte i deltagande beroende på tidsaspekten. Den slutliga urvalsgruppen bestod av fem kvinnor 

och en man. Vi var inte bekanta med urvalsgruppen sedan tidigare. 

3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen genomfördes vid sex intervjuer som vardera pågick mellan ca 30-45 minuter. 

Intervjuerna utgick från den intervjumanual (enligt bilaga 1) som tagits fram utifrån syfte och 

forskningsfrågor. Intervjuerna delades upp mellan oss och vid intervjutillfällena deltog endast 

en av oss. Platserna för intervjuerna varierade beroende på intervjupersonens önskemål. Fyra 

intervjuer genomfördes på intervjupersonernas arbetsplatser och två i respektive intervjupersons 

hem. Samtliga intervjuer genomfördes avskilt och spelades in. Detta för att vi skulle kunna 

fokusera enbart på intervjun och för att senare kunna transkribera materialet inför analysen. Det 

sågs också som nödvändigt eftersom varje intervju genomfördes enbart av en författare. En 

intervju genomfördes två gånger då det inspelade materialet från det första intervjutillfället 

raderades av misstag.  

3.4 Resultatbearbetning 

Inledningsvis transkriberades de inspelade intervjuerna. Transkriberingen gjordes ordagrant 

med undantag för en del “hummanden” och andra bekräftande eller stödjande småord från oss. 

Detta gjordes för att få en mer sammanhängande berättelse. Pauser och skratt har markerats. Till 

en början lästes transkriberingarna igenom flertalet gånger för att få en helhetsbild av 

intervjuerna. Därefter identifierades olika teman i materialet utifrån intervjupersonernas 

berättelser som svarade mot syftet. Dessa kodades med olika färger och kodord. Efter detta 

jämfördes de olika koderna med varandra för att finna mönster och utifrån detta slogs koderna 

samman i olika kategorier med övergripande teman. För att belysa kategorierna har citat valts ut 

från de olika intervjupersonerna. Dessa återges ordagrant men i vissa fall har delar i citatet 
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plockats bort. Det kan röra exempelvis upprepning och har markerats med: /.../. Våra tillägg har 

markerats med följande tecken: [...]. Resultatet har sedan sammanställts på ett så neutralt sätt 

som möjligt för att därefter analyseras utifrån forskningsfrågorna i förhållande till teori och 

tidigare forskning. 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet 

Intervjumanualen (enligt bilaga 1) testades på en person utanför urvalsgruppen. Detta gjordes 

för att säkerställa att frågorna skulle uppfattas på rätt sätt och för att få ett begrepp om 

tidsåtgången. Intervjumanualen justerades genom ett tillägg av den text som vi delgav 

intervjupersonerna inför intervjun. Detta gjordes för att intervjupersonerna skulle få en likvärdig 

förståelse för studiens syfte och på så sätt säkerställa giltigheten. Intervjumanualen gav oss 

dessutom en ram att hålla oss till under intervjusituationen eftersom intervjuerna genomfördes 

enskilt. I detta avseende var intervjumanualen ett stöd för tillförlitligheten. Det faktum att 

intervjuerna spelades in är ytterligare ett stöd för tillförlitligheten då det gav oss en gemensam 

utgångspunkt i vad som sagts i intervjusituationen. Under intervjuerna försökte vi inta ett så 

värderingsfritt förhållningssätt som möjligt samt undvika ledande frågor. Genom att vara 

lyhörda för intervjupersonerna var förhoppningen att få så ärliga svar som möjligt. Dock kan 

tänkas att intervjupersonerna påverkades av att vi är blivande studie- och yrkesvägledare och 

därmed svarade som de trodde förväntades av dem. Urvalsgruppen representerades av föräldrar 

som har varit engagerade i sina barns gymnasieval. Vi är medvetna om att detta kan medföra en 

ensidig bild av problemområdet men empirin avspeglar dessa personers erfarenheter och var för 

oss viktiga att belysa. Eftersom ämnet var högst aktuellt i tiden för urvalsgruppen bör det ha 

ökat tillförlitligheten då erfarenheterna var färska. Det kan tänkas att empirin från den intervju 

som genomfördes två gånger kan ha påverkats av detta faktum. Då intervjupersonen hade viss 

förkunskap om intervjuns innehåll kan detta tänkas ha inverkat positivt då han haft möjlighet att 

reflektera kring ämnet. Analysen av och urval av citat i intervjuerna har genomförts med 

försiktighet i förhållande till att detta ska spegla intervjupersonens berättelse. Syftet med denna 

studie var att få ta del av hur några enskilda individer förhåller sig till problemet, vilket inte 

kommer att ge underlag för några generella slutsatser men möjlighet att upptäcka mönster. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009) bör samhällsvetenskaplig forskning gagna intressen för såväl 

vetenskapen som människan. Genom forskningsarbetet är etiken central, dels i forskarens beslut 

men också som en ständigt närvarande faktor att reflektera över både gällande 

forskningsprocessen och deltagarna (ibid.). Resultatet av denna undersökning anses vara av 
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intresse för både vetenskap och människa eftersom området är relativt lite utforskat ur detta 

perspektiv och studien ger därmed en röst för den aktuella gruppen. Relationen mellan mål och 

medel inom samhällsvetenskaplig forskning är inte en okomplicerad fråga (May 2001). Vi har i 

denna undersökning medvetet valt bort att komplettera intervjuerna med ett elevperspektiv då 

författarna anser att det kan vara olämpligt utifrån att eleverna fortfarande befinner sig i 

valprocessen. Ett deltagande i en undersökning som denna skulle kunna påverka eleverna på ett 

negativt sätt. 

 

I arbetet med studien har Vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer tagits i beaktande. 

Deltagarna har informerats om studiens syfte, användning samt att deltagandet var frivilligt och 

kunde avbrytas om önskemål fanns. Detta skedde delvis genom missivbrevet (enligt bilaga 2) 

eller den muntliga informationen vid första kontakten och delvis vid själva intervjutillfället. Alla 

uppgifter om deltagarna har behandlats med stor försiktighet. Namnen på deltagarna har bara 

varit kända för den författare som genomförde intervjun. Vid transkriberingen användes 

fingerade namn. Orterna där undersökningen ägt rum har inte beskrivits närmare än vad som 

framkommit under rubriken “Urvalsgrupp och urvalsförfarande”, då det inte är av betydelse för 

denna studie. Transkriberingarna har endast varit tillgängliga för författarna själva samt 

handledare. Insamlad data har enbart använts i forskningsändamål vilket avser denna studie och 

kommer därefter att förstöras. I framställningen av resultatet har vi försökt inta ett respektfullt 

förhållningssätt gentemot intervjupersonernas berättelser. Vår intention har varit att ge 

intervjupersonerna likvärdig plats i studien.  
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4. Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar med barn i årskurs nio ser på gymnasievalet 

samt vilken roll de haft i sina barns gymnasieval. Resultatet kommer att presenteras utifrån de 

kategorier som framkommit i analysen av data. Dessa har grupperats utifrån två övergripande 

teman som svarar mot syftet. Varje kategori kommer att belysas med citat från intervjuerna. 

Inledningsvis presenteras intervjupersonerna med fingerade namn.  

4.1 Presentation av intervjupersonerna 

Ann-Charlotte är mamma till Anna som valt ekonomiprogrammet till gymnasiet. Hon gick själv 

fyraårig teknisk linje på gymnasiet. Därefter läste hon vid en teknisk högskola. Ann-Charlotte 

berättar att hennes föräldrar inte direkt uppmuntrat henne till studier men att hon alltid tyckt om 

skolan. Tillsammans med en kollega driver hon idag ett eget företag sedan ett antal år tillbaka. 

Ann-Charlotte har tidigare arbetat inom näringslivet på olika positioner både med tekniska 

arbetsuppgifter men också med information och PR. Hennes familj består av hemmaboende 

dottern Anna som nyligen gjort sitt gymnasieval och en utflyttad äldre dotter. 

 

Beatrice är mamma till Benjamin som valt estetiska programmet med inriktning musik. Beatrice 

gick treårig samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet, ett val som gjordes med hänsyn till 

möjligheten att läsa vidare. Hon utbildade sig senare till sångpedagog och har arbetat med 

utbildning på olika sätt. Idag är hon utbildad beteendevetare och psykoterapeut och arbetar som 

verksamhetschef. Beatrice är gift och hennes make är lärare på gymnasiet. Tillammans har de 

fyra barn. Sonen Benjamin som nyss har valt till gymnasiet, är näst yngst i syskonskaran. 

 

Caroline är mamma till Christoffer som valt samhällsvetenskapliga programmet till gymnasiet. 

Caroline gick tvåårig ekonomisk linje på gymnasiet. Hon vidareutbildade sig senare till lärare 

för årskurs fyra till nio. Caroline läste också in behörighet till gymnasielärare i ett ämne. Sedan 

dess arbetar hon som lärare på högstadiet. Hennes familj består av maken som arbetar som 

butikschef samt deras två barn. Christoffer är äldsta syskonet. 

 

Daniella är mamma till Diana som valt samhällsveteskapliga programmet till gymnasiet. 

Daniella gick själv treårig samhällsvetenskaplig linje på gymnasiet. Ett val som var självklart 

utifrån möjligheten till vidare studier. Hon utbildade sig kort efter studenten till fritidspedagog. 

Hon arbetade som fritidspedagog några år innan hon läste en högskoleutbildning inom 

information. Daniella arbetar nu som kommunikatör. Hennes familj består av maken som är 

gymnasielärare, samt tre döttrar. Diana är yngsta systern och det enda hemmaboende barnet. 
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Elisabeth är mamma till Erika som valt barn- och fritidsprogrammet till gymnasiet. Elisabeth 

gick själv konsumtionslinjen, en tvåårig utbildning på gymnasiet. Det var Elisabeths 

tredjehandsalternativ. Hon hade önskat att läsa Barn- och ungdomslinjen. Efter detta har hon 

arbetat inom bespisning på olika arbetsplatser med varierande arbetsuppgifter. Elisabeth blev 

senare sjukskriven under en längre period på grund av belastningsskador från arbetet. Nu är hon 

sedan några år anställd som butiksbiträde. Hennes familj består av maken som är målare, och 

deras två döttrar. Erika är yngsta dottern och den enda hemmaboende. 

 

Fabian är pappa till Filip som valt ekonomiprogrammet. Fabian själv läste treårig 

naturvetenskaplig linje på gymnasiet. Efter lumpen läste Fabian en fyraårig ekonomisk 

utbildning på högskolan. I dagsläget är Fabian produktutvecklare på ett företag. Han har arbetat 

länge inom samma företag med olika uppdrag som bland annat har inneburit arbete utomlands i 

längre perioder. Fabian är separerad från de två sönernas mamma som är lärare på grundskolan. 

Filip är äldst av bröderna. 

4.2 Föräldrarnas syn på gymnasievalet 

I detta tema beskrivs hur föräldrarnas syn på gymnasievalet kommit fram i intervjuerna utifrån 

två underkategorier som upptäckts i analysen. Föräldrarna framhåller olika aspekter av 

gymnasievalet och dess betydelse för deras barns framtid, både i ett kortare och längre 

perspektiv. De talar om gymnasievalet i relation till tidigare erfarenheter både av egna val men 

också utifrån andra personers beskrivningar. 

4.2.1 Betydelsen av valet för framtiden 

Denna kategori har utkristalliserats ur föräldrarnas resonemang och värderingar om 

gymnasieskolans större syfte. Det vill säga vad gymnasiet bör bidra till för barnens framtid. 

Föräldrarna talar om gymnasievalets vikt för framtiden på olika sätt. Gemensamt för alla 

föräldrar är att de ser gymnasiet som viktigt. Det är en självklar väg för deras barn vidare mot 

antingen arbete eller vidare studier. 

Man måste ju ändå tala om att gymnasieskola är viktigt, du får inte ett arbete om du inte har 

gått gymnasiet. (Elisabeth) 

Föräldrarnas syn på vad gymnasiet ska leda till skiljer till viss del åt. Flertalet betonar att 

gymnasiet bör bidra till en bred grund för vidare studier. Elisabeths syn på gymnasiet skiljer sig 

en del från övrigas. Hon menar att gymnasiestudierna bör ha ett tydligt mål i form av framtida 
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yrke vare sig det gäller ett yrkesprogram eller ett högskoleförberedande program och resonerar 

kring detta utifrån vad hon hört från bekanta: 

… att inte bara läsa natur i tre år och inte komma ut och inte veta något, nej men många har 

gjort så och att de inte vet vad de vill göra sedan när de kommer ut, frågan är varför de har 

läst?! (Elisabeth) 

Till skillnad från detta talar Caroline och Daniella om mognaden att ta ett beslut som detta i den 

ålder som barnen befinner sig i. Daniella menar att man inte ska behöva ta beslut om framtida 

yrkesväg redan i 15-årsålder. Caroline talar om den olikhet som kan finnas i barnens 

mognadsprocess. 

… en del barn de vet ju vad de vill göra, fast det har inte vår son vetat riktigt och vet väl 

inte än riktigt idag så han är inte riktigt mogen heller känner jag att ta så stora beslut just 

nu. (Caroline) 

Att “skjuta på” beslutet är något som Caroline anser som nödvändigt för sin son. Detta 

framkommer även hos andra föräldrar. I förhållande till gymnasievalets vikt framkom att 

föräldrarna värderar gymnasieprogrammen olika. Det handlar framförallt om vilka dörrar som 

lämnas öppna och vilka som stängs utifrån det val barnet gör. En övervägande majoritet talar 

om vikten att ha många dörrar öppna även efter gymnasiet och yrkesprogrammen anses därför 

inte vara möjliga alternativ. Ann-Charlotte menar att hon skulle avstyra sin dotter från ett sådant 

alternativ. På frågan om vad som är viktigt att tänka på i valet svarar Beatrice och Daniella: 

Ja jag tror att vi, både [maken] och jag tycker det är viktigt att det är studier som på något 

sätt ändå gör det möjligt att läsa vidare. (Beatrice) 

Att du skaffar dig liksom så bred, bred bas som du kan så att du har möjligheter sedan. 

(Daniella) 

Utifrån vad föräldrarna uttrycker som viktigt beskriver de också hur de framfört budskapet till 

sina barn. På olika sätt har föräldrarna gett råd avseende valet i ett längre perspektiv. 

Så att grundprincipen har jag nog kvar som jag alltid tyckt att inte för smalt, inte för 

trendigt, inte för [skrattar] utan en bra grundutbildning så att du kan ta dig in på universitet 

om du skulle vilja det utan att du behöver, men att det, samtidigt så ska det ju vara roligt! 

(Fabian) 

Fabians resonemang liknar de övriga föräldrarnas tankar förutom Elisabeths vars syn på 

gymnasievalet visar sig i hur hon diskuterat rent praktiska för- och nackdelar av framtida 

yrkesval. Det är viktigt att man väljer ett yrke som kroppen håller för i längden. 

Det är jättetungt /.../ hon är ganska kort i längden och så det här vända på en gammal 

farbror till exempel, det är inte alltid, de drar ner, man är själv, så lite så, tänk. (Elisabeth) 

Som framgått av föräldrarnas resonemang är gymnasievalet en självklar fortsättning efter 

årskurs nio. Några av föräldrar uttrycker dock att om situationen var en annan och behov fanns 

skulle man kunna skjuta upp gymnasiestudierna: 



22 

 

… och skulle det visa sig här om ett år eller något att hon blir jätteskoltrött eller alltså det 

fungerar bara inte liksom... Okej, alltså då får hon hitta på något annat ett tag liksom. Vara 

au pair någonstans eller du vet, jobba någonstans eller så va och så återuppta det hela sedan. 

(Ann-Charlotte) 

Genomgående för dessa resonemang är dock att gymnasiestudierna ska genomföras förr eller 

senare. Att inte gå vidare till gymnasiet i dagsläget är ett alternativ som ingen av föräldrarna har 

uppgett som aktuellt för sitt barn. 

 

4.2.2 Betydelsen av valet för gymnasietiden 

Denna kategori uttrycker det föräldrarna har påvisat som viktigt att ta hänsyn till i 

gymnasievalet ur ett kortare perspektiv, det vill säga under själva gymnasieutbildningen. 

Föräldrarna motiverar sina barns gymnasieval på olika sätt. Bland annat sker detta utifrån 

barnets intresse och styrkor som oftast går hand i hand. 

Han är ju inte en bilmekaniker, han är inte en som håller på och skruvar, han är ingen 

mattenörd sådär eller som ska hålla på med naturvetenskapliga ämnen egentligen /.../ utan 

för honom är det ju ekonomi och samhällsorienterade ämnen, jobba med sådant där, bank 

och advokat, business, så där. (Fabian) 

Även Ann-Charlotte, Beatrice och Elisabeth beskriver sina barns intressen för det valda 

gymnasieprogrammet som överensstämmande med deras starka sidor. Daniella menar att Diana 

har haft lätt för sig i matematik och NO medan den övriga familjen är mer humanistiskt lagd. 

Diana var till en början intresserad av gymnasieprogram inom dessa områden vilket Daniella 

uppmuntrade, men valet blev ändå ett annat. Det viktigaste menar Daniella är att man trivs 

under sin studietid. Caroline har liknande tankar. Hon lägger mycket vikt vid den sociala miljön 

på gymnasieskolan. 

Gott rykte, att eleverna trivs och känner trygghet på skolan dit de kommer, väl 

omhändertagna, att man får vara som man är, lite så. (Caroline) 

Skolans rykte är återkommande i föräldrarnas syn på vilka faktorer som spelar in i 

gymnasievalet. Samtliga föräldrar uttrycker en negativ syn på friskolor framförallt kopplat till 

oron för avsaknad av resurser och uppfattningen av falsk marknadsföring. 

Det är väl inte så att vi är helt positivt laddade för frigymnasium, de är ute och lockar med 

egna datorer och så vidare och de kan ju lägga pengar på sådant. (Beatrice) 

Vi har ju inte liksom pratat så mycket om friskolorna, de har väl vi lite förutfattade 

meningar om och tycker lite si och så om själva så att och det kommer ju väldigt mycket 

reklam. (Daniella) 

När det kommer till vad föräldrarna önskar angående innehåll i respektive program avseende 

barnets kunskapsutveckling under gymnasiet resonerar de lite olika. Föräldrarna är måna om att 
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barnen ska lyckas och därför behöver förutsättningarna finnas utifrån barnets behov. Elisabeth 

talar om vikten av praktik för att hennes dotter ska utvecklas på bästa sätt. 

Nej men det är inte hennes grej att bara plugga så, hon behöver ha det här praktiska. 

(Elisabeth) 

Fabian uttrycker en viss oro kring att det valda gymnasieprogrammet inte kommer att motsvara 

sonens ambitionsnivå. Av sina egna erfarenheter har Fabian dock tagit fasta på att det också 

måste vara lustfyllt något som övriga föräldrar också betonar. Hans farhågor är ändå att sonen 

inte ska få en tillräcklig utmaning. 

Gå inte natur som jag gjorde och tycker att det är tråkigt varje dag i skolan! Utan ta något 

som är steget lite lättare men ändå kvalificerande. Och där hamnar vi tycker jag /.../ kanske 

det är för lätt, låter lite pretentiöst men det är det enda oros, lilla oros, för det måste ju ge 

lite också. (Fabian) 

Liksom Fabian relaterar Ann-Charlotte gymnasiets innehåll till egna erfarenheter. Hon betonar 

vikten av att vara intresserad av det man ska lära sig som den bästa förutsättningen. 

Om hon hade tänkt sig nu att läsa natur, vilket jag tror att hon skulle tycka var jättejobbigt, 

för hon tycker verkligen inte det är roligt eller intressant. För jag vet att jag själv under 

livets gång har gett mig på saker som jag egentligen inte tycker är kul men som jag vill 

ändå lära mig. Fy vad tråkigt det är!/.../ Man kan ju inte riktigt lära sig det då. (Ann-

Charlotte) 

Som synes i citaten ovan har Fabian och Ann-Charlotte en bild av naturvetenskapliga 

programmet som ett program med höga krav. Föräldrarna talar om utbudet av program på olika 

sätt. För Ann-Charlotte, Daniella och Fabian är det enbart högskoleförberedande program som 

varit aktuella för diskussion. I Elisabeths fall är det istället enbart yrkesprogram som diskuterats. 

Beatrice och Carolines söner har båda till en början varit intresserade av yrkesprogram. Beatrice 

son Benjamin tappade intresset för detta. Caroline däremot avrådde sin son från bygg- och 

anläggningsprogrammet. 

Snickare är ju som sagt, vi har diskuterat det här med vilken typ av elever för att ofta blir 

det ju så att de som inte har så bra poäng söker in där. (Caroline) 

4.3 Föräldrarnas roll i gymnasievalet 

I detta tema beskrivs hur föräldrarnas roll i valprocessen kommit fram i intervjuerna utifrån tre 

underkategorier. Föräldrarna har på olika sätt deltagit i barnets val både i sitt förhållningssätt till 

valet och till barnet men också konkret genom olika aktiviteter tillsammans med barnet. 

Föräldrarna beskriver också sin roll i förhållande till andra viktiga personer i barnets omgivning 

som haft betydelse i valet. 
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4.3.1 Föräldrarnas förhållningssätt till barnets valprocess 

Denna kategori uttrycker hur föräldrarna ser på barnens behov av stöd i gymnasievalet och på 

vilket sätt de förhållit sig till detta. Samtliga föräldrar är tydliga med att valet till gymnasiet är 

barnets eget. Utifrån detta har föräldrarna tagit olika stor del i valprocessen. De flesta uppger att 

barnen är säkra på sitt val och samtliga föräldrar upplever att valet av gymnasieprogram 

kommer att passa deras barn. 

Det blev musiken och det är ju en bred utbildning, tre- årigt gymnasium, de får med sig 

ganska mycket och de kan läsa det de är intresserade av, matte om de vill fördjupa sig i det 

om det, så vi tänker att ja, det är inte något stort problem. Han kommer in, han har gjort 

sina prov, det har gått bra, han är nöjd! (Beatrice) 

Dock har vägen till beslutet sett olika ut. Ann-Charlotte, Beatrice, Daniella och Fabian talar om 

sina barn som självständiga och mogna att fatta beslut. Dock uttrycker Ann-Charlotte att hon 

medvetet påverkat sin dotter, det har aldrig funnits något alternativ till studier. Dessa föräldrars 

förhållningssätt till valet liknar varandras. De uttrycker ingen oro vad gäller barnens val och 

möjlighet att komma in på önskad utbildning. 

Det har inte vart något svårt så att jag har, ja han har ju varit till stor hjälp genom att vara så 

tydlig och säker på vad han vill. (Fabian) 

Enbart Caroline är tydlig med att sonen är osäker och hon har därför tagit ett stort ansvar under 

valprocessen. Caroline och Elisabeth uttrycker oro för att barnen inte ska komma in på önskat 

program. 

Det är väldigt svårt! Speciellt för våra barn som söker på nya betygen för första gången, för 

det finns ingenting att jämföra med. (Caroline) 

Elisabeth har förhållit sig till denna oro genom att påtala vikten av att ha flera alternativ. Hon 

har försökt att få sin dotter att se fördelar med andra program utifrån sitt intresse av människor: 

Ja, precis, här har du också människor. “Ja men jag ska inte gå det där, för jag ska gå det 

här”. Ja men du måste, du kanske inte kommer in! Hela tiden sporrat henne att du kanske 

inte kommer in! (Elisabeth) 

Föräldrarna beskriver sin relation till barnen som god och samtliga svarar att de upplever att 

barnen tagit till sig av deras synpunkter inför valet i olika hög grad. 

Ja, det tror jag, det tror jag verkligen faktiskt /.../ hon fyller 16 nu snart och är inte ett dugg 

tonårig. Supertrevlig! Hon kan vara på lite dåligt humör någon stund men “äsch, förlåt” 

säger hon. Tycker det är jätteroligt och vara med mig. (Ann-Charlotte) 
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Sedan känner man hela tiden som förälder att det vi säger är inte avgörande. Så är det i den 

åldern (Daniella) 

Daniella menar att dottern gärna resonerar och diskuterar med sina föräldrar dock ser hon att det 

finns andra betydelsefulla personer i dotterns omgivning som också har en påverkan. 

4.3.2 Föräldrarnas stöttningsstrategier inför gymnasievalet 

Denna kategori uttrycker vilka olika strategier föräldrarna haft för att stötta sina barn inför 

beslutet. Samtliga föräldrar har inför gymnasievalet tagit del av många av de aktiviteter som 

erbjudits av grundskolan samt gymnasieskolorna i kommunen för att visa på utbudet inför 

gymnasievalet. Föräldramöten, gymnasiemässor samt besök av öppet hus på gymnasieskolorna 

är sådant som nämns som strategier för att samla på sig information. 

Det var olika datum som kom fram och det var jätteviktigt att man lämnade in så många 

alternativvarianter som möjligt och före det och det datumet, och vi skrev för fullt och vi 

fattade ingenting liksom [skrattar] (Ann-Charlotte angående föräldramötet) 

Men annars det tyckte jag har vart jättebra att springa runt på de här öppna husen, för det är, 

det ger så mycket än att bara sitta vid ett papper och läsa det. (Elisabeth) 

Utöver detta har föräldrarna deltagit i valet på lite olika sätt. Caroline är den enda av föräldrarna 

som medverkat vid sonens vägledningssamtal med studie- och yrkesvägledaren på skolan, 

dessutom har hon varit i kontakt med sina före detta elever privat för att få information om de 

olika skolarna. Carolines kontakter inom skolvärlden har gett henne tillgång till information av 

personlig karaktär som kanske inte når alla föräldrar.  

… och sedan har jag tidigare elever på facebook, så jag skickade ut en förfrågan till dem 

om vad de tyckte och så. (Caroline) 

Elisabeth har fått liknande information från bekanta med barn på gymnasiet samt sin äldre 

dotter. Beatrice, Daniella och Fabian nämner den andre föräldern som viktig för kunskapen om 

skolsystemet och erfarenheten av olika skolor då dessa arbetar som lärare på olika stadier. 

Nu är det ju så att min man är ju då gymnasielärare, så han har ju ganska mycket kunskaper 

om de olika linjerna och så där. (Daniella) 

Föräldrarna uttrycker sig kritiskt till den marknadsföring som sker inför gymnasievalet i form av 

broschyrer och kataloger som skickas hem. Alla upplever att det kommit stora mängder reklam 

som hanterats genom att läggas på hög utan någon närmare anblick. 

Alla de här broschyrerna som kommer i brevlådan, det vet det sjutton om jag tycker är 

speciellt bra, de verkar alla överdrivet positiva! Så jag slänger bort sådant, alltså det känns 

som det här är ska de sälja schampo eller utbildning?! (Fabian) 
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Samtliga föräldrar har diskuterat valet med sina barn och alla anser att det är en viktig uppgift. 

Föräldrarna beskriver att diskussionerna har pågått kontinuerligt, till och från under högstadiet 

både på initiativ av föräldern själv och av barnet. Dessa diskussioner har bland annat handlat om 

gymnasieprogrammens för och nackdelar. Elisabeth har till exempel lyft nackdelarna med vård- 

och omsorgsprogrammet som Erika var intresserad av. 

    … att nackdelarna finns och att det är viktigt att se det. (Elisabeth) 

Men diskussionerna har också rört yrken, egenskaper och intressen. 

Vi tittar mycket på framtida yrken, vad är rimligt, vad är möjligt, vad kan ligga i barnets 

intressesfär. (Beatrice) 

Ann-Charlotte har diskuterat vikten av utbildning för att kunna skapa sina egna möjligheter och 

ett gott liv.  

Att man pratar om liksom, vilka ambitioner man har med sitt liv. Inte bara att “ja, jag går i 

skolan”, utan skolan ska ju faktiskt leda någonstans, till något. Leda till en viss frihet. 

(Ann-Charlotte) 

4.3.3 Andra viktiga personer 

Denna kategori uttrycker vilka andra personer i barnens omgivning som också haft betydelse i 

valprocessen enligt föräldrarna. Samtliga föräldrar nämner andra personer som betydelsefulla. 

Äldre syskon framstår i flera intervjuer som viktiga förebilder. Särskilt Ann-Charlotte och 

Elisabeth uttrycker detta tydligt och där har också barnen valt samma gymnasieprogram som 

sina äldre systrar. 

För jag tror hon är lite inne på det här med mäkleri också för det har gått väldigt väldigt bra 

för syrran liksom och sådär... (Ann-Charlotte) 

Till skillnad från övriga barns syskon har Elisabeths äldre dotter varit mer deltagande i sin 

lillasysters gymnasieval. Hon har exempelvis bidragit med information om 

förskollärarutbildningen som hon läser, vilket är något som Erika också är intresserad av. 

Dessutom har hon varit med på öppet hus på gymnasieskolorna.  

Utan det var Eva [äldre syster] som tryckte på ”Nu går vi in här och tittar och nu kör vi hårt 

och lyssnar!”. (Elisabeth) 

Beatrice talar å andra sidan om hela familjens gemensamma musikintresse som betydande för 

sonens val. Även i detta fall har sonen valt samma gymnasieprogram som sina två äldre syskon. 

Kompar när de övar och vi sjunger ju mycket ihop i familjen så vi kan ju sitta och sjunga 

körsång vid köksbordet och så där, alla är med eftersom de har gått i musikklass allihop så 

är ju det liksom ett intresse. (Beatrice) 
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Carolines son har inte något äldre syskon däremot uppger hon att kamraterna haft en viss 

betydelse för valet. Dels genom att sonen först var intresserad av ett program som Caroline inte 

trodde motsvarade hans egentliga intressen utan snarare handlade om andra kamraters val. Detta 

avstyrdes och det slutgiltiga valet tillgodoser både kompisar på programmet men också sonens 

intresse enligt Caroline. 

Många kompisar väljer sam också och då tog vi sam beteende för det är lite ledarskap och 

sådant som vi tror skulle passa honom. (Caroline) 

Daniella menar att kamrater har haft den största betydelsen för dotterns val. Det är flera 

kamrater som gjort samma val av gymnasieprogram, dessutom har dottern valt bort ett alternativ 

som hon till en början var intresserad av eftersom hon avskräcktes av sina äldre vänner. 

Sedan räckte det ju med att, hon är med i en flickkör där hon har varit yngst och där är det 

många gymnasietjejer som är med och då hörde hon ju någon säga: ”åh naturvetenskaplig, 

det kan man ju inte läsa, det är ju jättejobbigt, då har man ju inget liv!” (Daniella) 

Kamratgruppens inställning till studier är något Ann-Charlotte tar upp som en påverkansfaktor 

för dotterns gymnasieval. Hon beskriver att de flesta har höga ambitioner. Fabian tror att sonens 

äldre kamrater som valt samma gymnasieprogram har haft lite inverkan på hans val men han 

blev även inspirerad till advokatyrket när han under högstadiet fick möjlighet att ha sin prao hos 

en advokat i Tyskland. 

 

Studie- och yrkesvägledaren har i några fall nämnts som en viktig person för valet, exempelvis 

uttrycker Ann- Charlotte att dottern haft flera samtal med henne och att hon fått mer kunskap 

efter dessa. Elisabeth har upplevt att en del information kan vara svår att förstå och har då 

uppmuntrat dottern att använda sig av studie- och yrkesvägledaren då hon haft funderingar kring 

gymnasievalet. Studievägledningen har upplevts bidra till barnens kunskap om gymnasiet i 

varierande grad. Flera föräldrar uttrycker ett önskemål framförallt gällande att barnen får en 

grundläggande information om de olika valmöjligheterna från skolan.  

Kanske lite mer information till eleverna skulle jag väl känna. Jag tycker inte riktigt han har 

koll så. (Caroline) 
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5. Analys  

Analysen presenteras utifrån de olika kategorierna som tidigare redovisats. Den första 

forskningsfrågan lyder: Vilken betydelse har gymnasievalet enligt föräldrarna och vad är viktigt 

att ta hänsyn till i detta? I huvudsak svarar rubrik 5.1 och 5.2 mot denna. Den andra 

forskningsfrågan lyder: Hur har föräldrarnas deltagande i barnens valprocess sett ut? Mot 

denna fråga svarar rubrikerna 5.3, 5.4 samt 5.5. Den tredje forskningsfrågan lyder: På vilket sätt 

har föräldrarnas deltagande och värderingar haft betydelse för barnets gymnasieval? Denna 

fråga besvaras delvis utifrån samtliga rubriker. 

5.1 Betydelsen av valet för framtiden 

Undersökningen visar att samtliga föräldrar anser att gymnasieutbildningen är viktig att 

genomföra. Det visar sig bland annat genom att ingen av föräldrarna ser en alternativ väg. 

Gymnasiet ska läsas förr eller senare och föräldrarna värderar gymnasieutbildning högt. Dock 

skiljer sig föräldrarnas tankar åt angående vad gymnasiet ska leda till i framtiden. Det tycks som 

att föräldrarna utgår från sina egna erfarenheter i förhållande till utbildningen för sina barn. 

Majoriteten av föräldrarna i studien har ett starkt kulturellt kapital i form av högskoleutbildning 

(Bourdieu 1997). Dessa föräldrar tycks ha en liknande syn på målet med gymnasiet. 

Föräldrarnas uppfattning av utbildningens vikt skulle kunna förstås utifrån tillgången av 

kulturellt kapital. Utifrån sin bakgrund med gymnasieutbildning som syftar mot vidare studier 

samt eftergymnasial utbildning på högskolenivå tycker vi oss se att föräldrarna fått grunden för 

och fyllt på sitt kulturella kapital under livet (Bourdieu 1997). Detta tror vi i förlängningen 

skulle kunna innebära att de kan erbjuda sina barn del av detta kapital genom sina erfarenheter. 

Föräldrarna ser det som självklart att barnen ska välja en utbildning som leder dem till högre 

studier och vi tycker oss se att barnen har gjort val i enlighet med detta då det valt 

högskoleförberedande program. Elisabeth har däremot en annan ingång till vad gymnasiet ska 

leda till i förlängningen för sitt barn. Hennes utbildningsbakgrund skiljer sig från övriga 

föräldrar i studien då hon saknar högskoleutbildning. Utifrån aspekten att hon inte själv har 

erfarenhet från universitetsvärlden skulle hennes tillgång till kulturellt kapital kunna förstås som 

mindre (Bourdieu 1997). Genom sina erfarenheter på arbetsmarknaden ser Elisabeth vikten av 

att dotterns gymnasietid ska leda till ett yrke som hon fysiskt håller för i längden och har 

därmed avrått dottern från vissa program. Vi tror att Elisabeths habitus på detta vis kan ha 

format hennes syn på vägen till arbete. Att avråda från ett framtida yrke som man har negativ 

erfarenhet ifrån är en tendens som även Anna Sandell (2007) sett förekomsten av i sin studie. 

Förekomsten eller avsaknaden av föräldrars kulturella kapital i form av erfarenhet från högre 

utbildning kan därmed antas begränsa för individen på olika sätt. I denna studie har de barn vars 
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föräldrar som ytligt betraktat innehar starkt kulturellt kapital fokuserats till de 

högskoleförberedande programmen.   
 

Ulf Gruffmans (2010) studie visade att valet av ett högskoleförberedande program till 

gymnasiet ofta var ett beslut som bottnade sig i önskan om att hålla många dörrar öppna för 

framtida utbildningsvägar. Vi kan se ett samband mellan detta resonemang och föräldrarna i 

denna studie vars barn valt ett högskoleförberedande program. Dessa föräldrar talar om vikten 

av att ha många möjligheter i form av vidare utbildningsvägar. Två föräldrar talar om barnets 

mognad kopplat till att ta ett beslut likt detta. Övriga föräldrars berättelser tyder också på att det 

finns en viss önskan om att barnet inte ska behöva ta ett avgörande beslut i denna ålder. Vi 

tolkar att detta också handlar om deras syn på mognad. Under tonårstiden utvecklas individen 

mot att bli självständig och därmed ta eget ansvar för sitt liv. Detta kan vara omvälvande för 

såväl ungdomen men även för föräldrarna (Erling & Hwang 2001). Föräldrarnas sätt att tala om 

uppskjutandestrategier kan tolkas som ett sätt att hantera sin roll i förhållande till barnets väg till 

självständighet. Till skillnad från detta är Elisabeth negativ till dessa uppskjutandestrategier och 

talar snarare om vikten att ha en tydlig målsättning med gymnasiet. Elisabeths resonemang 

speglar hennes önskan om att dotterns gymnasieutbildning ska bidra till mognad inom ramen för 

ett yrke.  
 

Enligt Erling och Hwang (2001) tenderar de grundläggande värderingarna gällande utbildnings- 

och yrkespreferenser ofta vara påverkade av bakgrunden. Vår studie visar att samtliga barn har 

valt gymnasieprogram som går i enlighet med familjens utbildningstradition vilket skulle kunna 

vara ett tecken på detta. Barnens gymnasieval visar på en social reproduktion av deras bakgrund 

(Gruffman 2010). Trots den enorma valfrihet som bjuds i dagens samhälle och att barnen enligt 

Ziehe (1993) är “kulturellt friställda”, det vill säga inte beroende av sin tradition, tycker vi oss 

se att föräldrarna i denna studie har haft inverkan i barnens val av gymnasieprogram genom de  

värderingar som vi kunnat utläsa i resultatet samt den utbildningsbakgrund de har. Vi tror, 

liksom Ziehe (1993), att valfriheten kan leda till en känsla av vilsenhet för ungdomen varpå vi 

ställer oss frågan om konsekvensen av denna kan bli att ungdomarna istället i ännu högre grad 

reproducerar sin sociala bakgrund? 

5.2 Betydelsen av valet för gymnasietiden 

Föräldrarna i studien motiverar sina barns val bland annat utifrån intresse för ämnena eller 

trivsel på skolan. Dessa motiv tycks vara de viktigaste. Barnens intressen sammanfaller oftast 

med föräldrarnas. Dock avviker Daniellas dotter från detta mönster då hon har sina starka sidor i 

de naturvetenskapliga ämnena till skillnad från hennes familj. Trots mammans uppmuntran och 

dotterns eget intresse har hon valt enligt familjens tradition. Genom sin uppväxt kan dotterns 

habitus ha formats utifrån bland annat familjen. I valet till gymnasiet tycker vi oss se att hon 

styrs av detta. Att välja en otraditionell väg skulle i detta fall kunna förstås utifrån en förlust av 

det sociala kapitalet som föräldrarna rimligtvis skulle kunna bidra med i form av stöd i 

skolarbetet kopplat till ämneskunskaper (Broady 1998). Vi kan se ett samband mellan de 
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föräldrar vars barn valt bort ett program som vi uppfattat passar barnens intressen och att 

föräldrarna anger motivet att trivas på skolan som viktigast. Gemensamt för samtliga är således 

att gymnasiet på ett eller annat sätt ska vara lustfyllt, vare sig det handlar om att intressen 

tillgodoses eller att man trivs på skolan. Föräldrarna vill att barnen ska lyckas och må bra. Vi ser 

att föräldrarna genom detta bidrar med förutsättningar för att barnen ska få en god självkänsla 

(Goldinger 1999).  
 

Det framgår tydligt att föräldrarna är nöjda med sina barns val av gymnasieprogram. Det 

framstår som att programvalet är av mindre betydelse så länge det faller inom ramen för 

godtagbara alternativ för de allra flesta. Alla barn utom ett har följt familjens 

utbildningsambitioner från början. Den som avviker från detta är Carolines son. Genom att 

diskutera negativa aspekter av programmet har Caroline styrt in sonen på önskad väg. Detta 

stämmer överens med vad Lund (2006) kommit fram till. Han menar att valet ofta görs inom 

vissa ramar utifrån familjen. Caroline har en bild av bygg- och anläggningsprogrammets elever 

där hon inte anser att hennes son passar in. Att försöka få sin son i “rätt sällskap” på rätt 

program tolkar vi som en strategi för att öka sonens kulturella och sociala kapital gentemot det 

program som sonen först var intresserad av (Broady 1998). Sandell (2007) talar om hur elever 

positionerar sig på olika gymnasieprogram utifrån var de anser sig passa in. Vi tycker oss även 

se att föräldrarna resonerar på ett liknande sätt. Fabian och Ann-Charlotte talar exempelvis om 

ambitionsnivå och diskuterar var deras barn framförallt kan komma till sin rätt utifrån detta. 

Resonemanget går även igen i Elisabeths tankar om programmets innehåll.  Dotterns val av ett 

yrkesprogram går i linje med vad Elisabeth anser passar hennes dotter i avseendet att det erbjuds 

praktik. Detta menar Gruffman (2010) är ett typiskt motiv för val av yrkesprogram.   
 

Ett gemensamt drag hos föräldrarna är den negativa inställningen som finns till friskolor. Det 

finns en misstro gentemot dessa och föräldrarna styr medvetet sina barn från att söka dessa typer 

av skolor. Många föräldrar uppger att de tycker det är svårt att veta hur dessa egentligen är. 

Skolverket beskriver hur den svenska skolmarknaden består av ett stort antal gymnasieskolor 

som lockar med olika medel.
22

 Denna konkurrens har i förlängningen medfört att föräldrarna i 

studien föredrar de traditionella, kommunala skolorna som funnits länge. Skolans rykte är en 

viktig faktor att ta hänsyn till. Detta kan liknas med Damgrens (2002) resultat om fristående 

grundskolor. Där var skolans rykte en viktig del i beslutet att välja fristående grundskola. I vår 

studie är det goda ryktet kopplat till kommunala gymnasieskolor och de fristående ses som 

mindre pålitliga. 

5.3 Föräldrarnas förhållningssätt till barnets valprocess 

Föräldrarna uttrycker tydligt att valet till gymnasiet är barnets eget. Detta stämmer också 

överens med ungdomars egna uppfattningar i tidigare studier (Sandell 2007, Mattsson Ottosson 

2008). Samtliga föräldrar i studien har visat stort engagemang i barnens val vilket även framgår 
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i tidigare forskning (Dresch & Lovén 2010). Föräldrarna i denna studie har genom sitt 

förhållningssätt tagit olika stort ansvar för sina barns val. De föräldrar som inte upplevt någon 

oro kring valet uttrycker att barnet varit säker, självständig och mogen att fatta beslut. Vi kan se 

förekomsten av en samstämmighet mellan barnens val i dessa fall och föräldrarnas önskemål 

(Lund 2006). I likhet med Bourdieus (1999) resonemang angående tillgång till kulturellt kapital 

och kännedom om utbildningssystemets villkor tycker vi oss kunna se att det som vi uppfattar 

vara föräldrarnas kulturella kapital kan ha underlättat för dem att guida sina barn rätt i 

utbildningssystemet, de har erfarenhet från utbildning på olika nivåer. Barnen väljer i samma 

riktning och fyller därmed på sitt eget kapital i form av utbildning mot vidare studier och vi 

anser att detta kan vara ett sätt att således upprätthålla familjens position. 
 

Ann-Charlotte är den enda som uttalar att hon medvetet påverkat dottern i en viss riktning. Det 

har aldrig funnits något alternativ till att studera menar hon. Genom sin breda erfarenhet av 

olika arbeten och ofta höga positioner kan hennes habitus ha formats vilket skulle kunna vara en 

anledning till och hon värderar utbildning som det enda tänkbara alternativet. Vi tror att hennes 

habitus också skulle kunna vara ett uttryck för de erfarenheter hon själv har från sin barndom 

vad gäller avsaknaden av uppmuntran till studier. Vi tycker oss kunna se att Ann-Charlotte har 

införskaffat sig det vi ser som kulturellt kapital genom sin utbildning. Vår tolknig, utifrån att 

hon ser högre utbildning som det enda alternativet, är att hon är mycket mån om att detta ska 

föras vidare i familjen och ser det därför som viktigt att uppmuntra sina barn till studier. Vi kan 

skönja att Ann-Charlotte förmodligen inte reproducerat sin sociala bakgrund i likhet med vad 

Gruffmans (2010) studie visar.  
 

Caroline har tagit stort ansvar i sin sons val. Detta förhållningssätt tycks bero på en osäkerhet 

hos sonen. Carolines förhållningssätt kan tolkas på olika sätt. Eftersom sonen till en början var 

intresserad av ett program som inte föll i god jord hos mamman kan hennes delaktighet ses som 

en strategi för att försöka få sonen på “rätt spår”. Vi uppfattar att Caroline tycks inneha ett 

socialt kapital tack vare sitt arbete inom skolan, framförallt genom tidigare elever. Detta kan 

tänkas ge henne insyn i vilka skolor som är mest gynnsamma för sonen utifrån den sociala 

delen, det vill säga trivsel på skolan, som hon anser är viktig (Broady 1998). Hon anser också 

att sonen behöver längre tid på sig innan han bestämmer yrkesväg och hennes värderingar av de 

olika programmen blir tydliga då hon inte ser det som aktuellt att gå ett yrkesprogram. Detta 

trots att sonen visat intresse för detta och att det trots allt finns möjliga vägar till vidare 

utbildning även efter ett sådant program (SFS 2010:2039). Carolines förhållningssätt i valet kan 

också tolkas utifrån hennes uppfattning av sonens mognad. Beskrivningen av tonårstiden och 

individens utveckling mot självständighet under denna tid enligt Goldinger (1999), tycks inte 

stämma in på Carolines uppfattning av sin son och hon erbjuder fortfarande ett stort stöd utifrån 

detta. Det går att utläsa ett beskyddande förhållningssätt både hos Caroline och Elisabeth. 

Carolines mycket aktiva delaktighet i valet visar på detta. Vår tolkning är att Elisabeths 

erfarenheter av sitt eget gymnasieval samt yrkesliv med bland annat en lång sjukskrivning har 

inverkan på hennes sätt att förebygga för uppkomsten av eventuella hinder under dotterns väg 

mot arbetslivet. Hennes starka uppmuntran om vikten av att ha alternativ i valet som ändå 

motsvarar dotterns intresse tolkar vi som ett uttryck för Elisabeths habitus. Detta tolkar vi är en 

handlingsstrategi i likhet med Bourdieus (1997) resonemang, som uppkommit av egna 

erfarenheter och blir ett sätt att hantera och begränsa en eventuell besvikelse för dottern.  
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Ingen av föräldrarna nämner att relationen till barnet skulle vara problematisk på något vis. 

Detta tycks i tidigare forskning vara en vanlig uppfattning om relationen mellan tonårsbarn och 

föräldrar (Goldinger 1999, Erling & Hwang 2001). Alla säger sig ha en god kontakt med sina 

barn och att de gärna vill diskutera med sina föräldrar. De allra flesta upplever också att de har 

stor möjlighet att påverka sina barn, även om ingen anser sig ha medvetet påverkat valet av 

gymnasieprogram. Detta kan vi dock se tendenser till att föräldrarna gjort indirekt genom 

tillgång till och överföring av vad vi anser kan vara kulturellt kapital utifrån tolkningen av 

Bourdieus (1999). Det framkommer tydligt att föräldrarna har låtit vad de anser är barnens 

behov vara styrande i sitt stöd. De flesta föräldrar verkar ha accepterat den frigörelse som sker 

under tonårstiden och har därmed intagit ett förhållningssätt utifrån detta genom att stötta 

barnen i de frågor som är aktuella och låta dem ta ett större ansvar i enlighet med Goldingers 

(1999) beskrivning av föräldrarollen. 
 

Föräldrarna i studien har en grundsyn på gymnasieutbildning som viktig. Genom deras 

varierande bakgrund kan vi ändock se att de förhåller sig till denna på olika sätt. De föräldrar 

som har högskoleutbildning betonar alla vikten av att gymnasiet ska möjliggöra för senare 

studier. Detta sammanfaller med vad Hilding (2000) kommit fram till. Denna grupp föräldrar 

skulle passa väl in i vad Hilding kallar Riktad och utbildningsmedveten uppmuntran. Elisabeth 

förhåller sig däremot på ett annat sätt till gymnasievalet. Hennes förhållningssätt liknar snarare 

Oriktad och utbildningsomedveten uppmuntran. Elisabeth uppmuntrar dottern till någon form av 

studier, men det viktigaste är att hon får ett arbete. Elisabeths berättelse genomsyras av ett 

skötsamhetsideal.  

 

Det kan tänkas att föräldrarna valt att ge en till viss del tillrättalagd bild av sin relation till 

barnen. Vi har under intervjuerna upptäckt att föräldrarna talar om sina barn på olika sätt, vad 

man väljer att lämna ut skiljer sig dem emellan. Den som i någon mån talar om sin dotter i 

negativa ordalag är Elisabeth. Övriga föräldrar ger enbart bilden av mycket väluppfostrade och 

artiga barn. Man är i dessa fall mån om att framställa barnen som väl införstådda med hur man 

för sig och det är självklart möjligt att det också är på det sättet. Detta är något som vi ser av 

vikt att belysa i framtida forskning. 

5.4 Föräldrarnas stöttningsstrategier inför gymnasievalet 

Tidigare studier om gymnasievalet ur ett elevperspektiv visar att föräldrarna varit viktiga för 

barnet i valprocessen och då framförallt i diskussioner om valet (Mattsson Ottosson 2008, 

Dresch & Lovén 2010, Lund 2006 m.fl.). Denna undersökning visar på liknande resultat. Att 

vara ett bollplank för sina barn i funderingar kring gymnasievalet, yrken och framtid, uppger 

samtliga föräldrar har varit den viktigaste uppgiften. Det går att urskilja att föräldrarna talat om 

valet med sina barn på olika sätt. De föräldrar som, enligt vår förståelse och tolkning av 

Bourdieus (1997) begrepp, innehar ett starkt kulturellt kapital tycks beskriva en framtid med fler 

möjligheter. Vår tolknig är att det hör samman med deras syn på gymnasiet som enbart 

grundläggande för framtida val. Elisabeth som till skillnad från detta har ett mer målstyrt sätt att 
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tala om valet tycks inte se en lika stor värld av möjligheter efter gymnasiet. Barnen uppges i 

dagsläget vara säkra på sina val av gymnasieprogram. Föräldrarnas diskussioner med sina barn 

har med stor sannolikhet gynnat denna beslutsamhet då dessa kan ha bidragit till att stärka 

förmågan att kunna resonera om alternativ som Goldinger (1999) beskriver. Då habitus enligt 

Bourdieu (1999), formas i den sociala miljön under uppväxten kan tänkas att dessa diskussioner 

är bidragande till barnens habitus och i förlängningen också till att förvalta sitt kulturella kapital 

i framtiden.  

 

Utifrån vår förståelse av Bourdieus (1997) begrepp fält ser vi att utbildningssystemets fält 

innehar en mängd aktörer, bland annat i form av utbildningsalternativ och konsumenter av 

dessa. Den marknad som finns på skolans område idag har bidragit till en konkurrens om 

eleverna vilket medfört en ökad marknadsföring av olika utbildningar och skolalternativ.
23

 I 

studien framstår vissa av aktiviteterna kopplade till utbudet som behjälpliga som exempelvis 

öppet hus och mässor. Däremot uppfattas den reklam som skickas hem mer som ett störande 

moment. Föräldrarna har förhållit sig till denna marknadsföring genom att utnyttja sitt 

kontaktnät bestående av personer med inblick i den lokala skolmarknaden. Genom den 

information de kunnat få om området på denna väg tycker vi oss se att detta blir till ett socialt 

kapital. Föräldrarna har därmed fått tillgång till information som blir en del i det 

informationskapital de kan förstås inneha utifrån en tolkning av Bourdieus begrepp (Broady 

1998). Detta har varit till hjälp för att värdera de olika alternativen och kan innebära en fördel. 

Vinnarna för denna grupp föräldrar tycks vara de kommunala skolorna med traditionell, trygg 

utbildning och miljö. I denna studie avser detta framförallt de skolor som har 

högskoleförberedande program. 

5.5 Andra viktiga personer 

Föräldrarna i denna studie uttrycker entydigt att det även funnits andra personer som haft 

betydelse i barnens valprocess inför gymnasiet. Detta har inverkan på hur föräldrarnas egen roll 

i valprocessen formats. Vilket stämmer överens med vad tidigare forskning kommit fram till om 

att man exempelvis tar till vara på äldre syskons erfarenheter (Lund 2006, Sandell 2007). I de 

familjer där det finns äldre syskon tycks barnen i princip upprepa sina äldre syskons 

gymnasieval. Elisabeths dotter är ett exempel på detta. Vi tolkar det som att den äldre dottern 

genom sin utbildning tycks ha förvärvat ett informationskapital som familjen tar hjälp av i 

förhållande till den yngre systerns gymnasieval (Broady 1998). Studie- och yrkesvägledaren på 

skolan är en annan person Elisabeth uppmuntrar att dottern kontaktar vid frågor. Föräldrarna 

talar om studievägledning som viktig men ibland bristfällig då informationen upplevts som 

otillräcklig. Carolines uttalande om sonens bristande kunskaper om gymnasievalet kan vi 

snarare se ha ett samband med den roll hon själv intagit. Det finns en möjlighet att sonen om 

han tillåtits, hade tagit ett större ansvar för sitt val än vad som tycks ha varit fallet. Caroline talar 
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även om valet utifrån enheten “vi”, innefattande henne själv och någon mer. Beslutet tycks vara 

fattat gemensamt av flera personer, vilket motsäger uppfattningen av att det är barnets eget val. 

Detta stämmer väl överens med Lunds (2006) tankar om de ramar föräldrarna sätter upp som 

möjliga alternativ men också det som framkommit i Mattsson Ottossons (2008) examensarbete, 

att föräldrarna kan ha en omedveten påverkan.  
 

Att barnens kamrater är viktiga i gymnasievalet är något som vissa föräldrar framhåller. 

Daniella uttrycker att hennes dotters vänner är de som tycks ha haft störst betydelse i hennes 

val, detta är ett mönster som även Lund (2006) uppmärksammar i sin studie. Daniellas dotter 

valde bort det alternativ hon till en början var intresserad av enligt Daniella troligtvis på grund 

av vad kompisarna ansåg om det aktuella programmet. Detta tror vi kan bero på att ungdomar i 

denna ålder kan befinna sig i en viss identitetsosäkerhet som då hanteras genom konformitet, 

man väljer som andra väljer (Goldinger 1999). Carolines son tycks också ha gjort ett liknande 

val. I motsats till Daniellas dotters val utifrån kompisar är det Caroline som har uppmuntrat sin 

son till ett konformt val. Hennes resonemang visar att en viktig faktor för sonens val är att flera 

av sonens vänner valt samma program. Fabians kontakter tycks ha varit gynnsamma för sonens 

framtidsambitioner. Vi tolkar detta som ett sätt för Fabian att hjälpa sin son genom att tillvarata 

det vi ser som ett socialt kapital (Broady 1998). Genom sin praoplats fick sonen chansen att 

prova på ett yrke och dessutom i ett annat land. Detta kan tänkas ha gett honom underlag inför 

att välja det gymnasieprogram han gjort. Det sociala kapital som Fabian delgett sin son genom 

praon har gett honom ännu en dimension inför beslutet.  
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6. Slutsatser 

Denna studie ger en bild av hur några föräldrar uppfattar gymnasievalet samt vilken roll de haft 

i sina barns gymnasieval. Studien ger inte underlag för några generella slutsatser, vilket inte 

heller var avsikten, men vissa mönster har kunnat skönjas utifrån dessa sex föräldrars 

berättelser.  

6.1 Vilken betydelse har gymnasievalet enligt föräldrarna och 

vad är viktigt att ta hänsyn till i detta? 

Samtliga föräldrar anser att det är ett naturligt och självklart steg att gå vidare till gymnasiet. Vi 

kan utifrån dessa föräldrar se två spår av vad de anser att gymnasiet syftar till i ett längre 

perspektiv och detta tycks vara beroende av föräldrarnas egen utbildningsbakgrund. De föräldrar 

som i vår mening innehar ett starkt kulturellt kapital tycks se gymnasiet som en grund för vidare 

studier och i detta längre perspektiv tycks valet av program inte ha lika stor betydelse, så länge 

det är ett högskoleförberedande sådant. Vi kan se att den förälder vars kulturella kapital skiljer 

sig från övriga genom avsaknaden av högre utbildning har en annan bild av målet med 

gymnasiet. Detta spår innebär en tydlig målbild i form av ett yrke vilket gör valet av program 

viktigt. En slutsats vi kan dra utifrån denna studie är att samtliga föräldrar anser att 

gymnasievalet är viktigt och har stor betydelse för deras barns framtid oavsett vad målet är.    

 

Vi ser att föräldrarna resonerar om flera betydelsefulla faktorer att ta hänsyn till i valet av 

gymnasieprogram i ett kortare perspektiv. För samtliga föräldrar är det viktigt att den 

mottagande skolan uppfattas vara stabil och har ett gott rykte. Vi kan se två spår utifrån vilka 

faktorer föräldrarna lyfter som viktiga när det kommer till gymnasieprogrammet, nämligen 

programmets innehåll och den sociala miljön på skolan. Vi drar slutsatsen att föräldrarna vill att 

gymnasiet ska bli en framgång för deras barn och i detta är motivation en viktig del vilken föds 

ur en lustfylld studiesituation. Föräldrarna talar således om betydelsen av gymnasiet ur ett 

framtida perspektiv men också ur ett kortare sådant. Vi kan dra slutsatsen att föräldrarna anser 

att valet av gymnasieprogram bör vara en kompromiss av ett nutids- och framtida perspektiv.  
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6.2 Hur har föräldrarnas deltagande i barnets valprocess sett 

ut? 

Av studien framgår att föräldrarnas deltagande i barnets valprocess har flera dimensioner. 

Deltagandet kommer till uttryck i föräldrarnas förhållningssätt till sina barns mognad, konkreta 

aktiviteter samt i förhållande till andra viktiga personer. Föräldrarnas uppfattning av barnets 

behov av stöd och mognad har påverkat den roll de tagit. Detta har sett olika ut. Den förälder 

som tydligast uttryckt att sonen är osäker och inte mogen nog att fatta ett beslut har också varit 

mer aktivt deltagande än övriga. Diskussioner med barnen kontinuerligt under högstadietiden 

har utgjort föräldrarnas viktigaste uppgift i valprocessen enligt dem själva. Detta stämmer 

överens med tidigare forskning där ungdomar uppgett att föräldrarna är viktiga som “bollplank”. 

Samtliga har trots olika förhållningssätt deltagit i princip i lika stor utsträckning i de aktiviteter 

som erbjudits från grund- och gymnasieskolor. Vi ser att föräldrarnas roll i en del fall har 

kompletterats av andra personers deltagande. En slutsats vi kan dra utifrån detta är att 

föräldrarnas roll och deltagande tycks bero på hur de ser på sitt barns mognad och hur barnen 

kan förvalta sin framtid. Vi drar även slutsatsen att dessa föräldrar har varit mycket engagerade 

och insatta i sina barns gymnasieval och framtid. 

6.3 På vilket sätt har föräldrarnas deltagande och 

värderingar haft betydelse för barnets gymnasieval? 

Av studien framgår att alla barn valt gymnasieprogram i enlighet med föräldrarnas önskemål 

och tradition. Valet av gymnasieprogram visar här på en social reproduktion. Den förälder som 

inte var nöjd med barnets intresseområde för ett yrkesprogram tog också en större del i 

valprocessen. De föräldrar som utifrån vår tolkning av begreppet kulturellt kapital innehar ett 

starkt sådant uttrycker likartade värderingar gällande gymnasievalet. Samtliga föräldrar är måna 

om att barnen ska lyckas och detta tycks vara nära sammanknutet med deras egna tankar om 

utbildning och yrke. Vi ser att föräldrarnas egna erfarenheter påverkar hur de talat om valet med 

sina barn. Utifrån detta drar vi slutsatsen att dessa föräldrars deltagande och värderingar har haft 

stor betydelse för deras barns gymnasieval då det tycks ha påverkat riktningen för barnens 

framtid.  
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7. Diskussion 

7.1 Resultat 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldrar ser på gymnasievalet samt deras roll i sina 

barns val. Studiens resultat kan bidra till en förståelse för hur föräldrar, medvetet och 

omedvetet, styr sina barn i en viss riktning utifrån sina egna erfarenheter. Resultatet visar att 

föräldrarna har en viktig roll i sina barns gymnasieval vilket går hand i hand med tidigare 

forskning ur ett elevperspektiv (Sandell 2007, Lund 2006 m.fl.). Eftersom både denna studie 

och tidigare forskning påvisar det samband som finns mellan föräldrars utbildningsbakgrund 

och deras barns vägval avseende utbildning och yrke anser vi att denna studie är ett viktigt 

bidrag. Den belyser dessa betydelsefulla personers egen upplevelse av den påverkan de har i 

sina barns val vilket är ett perspektiv som inte lyfts fram i någon större utsträckning tidigare. 

Denna studie bidrar därför till ett nytt perspektiv men som likväl bekräftar tidigare resultat.  

 

Utifrån forskningsfrågorna fick vi ta del av den bild föräldrarna har av gymnasievalet. Vi 

upptäckte även i deras berättelser att de flesta föräldrarna tycktes framställa sina barn i enbart 

positiva ordalag. Eftersom en av föräldrarna stack ut genom att vara mer nyanserad i sitt sätt att 

tala om sin dotter väcktes vår nyfikenhet angående detta. Vi tycker oss skönja hur de föräldrar 

som utifrån vår tolkning av Bourdieus begrepp innehar ett starkare kulturellt kapital och genom 

sitt habitus kan tänkas sträva efter att upprätthålla detta i sitt sätt att framställa sina barn. Bilden 

av “den goda föräldern” blir tydlig i detta sammanhang. Vi har uppfattat detta mönster hos 

urvalsgruppen och kan för framtida studier som belyser föräldrarnas tankar om sina barn se 

vikten av att komma närmare kärnan. Ett sätt att möjliggöra detta anser vi är att genomföra flera 

intervjuer med samma föräldrar. Detta var ett resultat som vi inte hade räknat med att finna och 

skulle därför behöva belysas ytterligare. Det skulle kunna påverka resultatets trovärdighet till 

viss del. 

 

I analysen framkommer att de föräldrar som har kunskaper, kontakter och tiden att engagera sig 

i barnens gymnasieval har möjlighet att skapa förutsättningar för att deras barn ska få en 

gynnsam gymnasietid. Genom att gymnasieskolan i och med reformen 2011 i grunden blivit 

mer uppdelad samt den konkurrens som finns på skolmarknaden menar vi riskerar att bidra till 

en segregerad skola. Olika behörighetskrav kan i sig skapa en värdering av de olika 

gymnasieprogrammen. Detta anser vi framkom i vår studie. Vi kan med utgångspunkt i denna 

studie ana att de barn vars föräldrar som av olika anledningar inte har möjlighet att stötta sina 

barn på samma sätt kan riskera att missgynnas på den svenska skolmarknaden. Utifrån detta 

anser vi att skolans och studie- och yrkesvägledarens kompensatoriska uppdrag är av yttersta 

vikt för att bidra till en likvärdig utbildning och möjligheten att göra väl underbyggda val. 

Eftersom föräldrarna tycks vara en stark påverkansfaktor för sina barns utbildnings- och 

yrkesval, på gott och ont, kan vi utifrån denna studie se betydelsen av att studie- och 
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yrkesorientering och vägledning sker kontinuerligt under hela skoltiden. Vi anser att detta 

ytterligare skulle kunna bidra till att vidga perspektiv hos individen och förhoppningsvis minska 

de begränsningar som den sociala reproduktionen kan medföra.  I förlängningen anser vi detta 

vara gynnsamt för både individ och samhälle. 

7.2 Metod 

Valet att använda en kvalitativ metod anser vi var fruktbart för vårt syfte. Genom denna fick vi 

möjlighet att föra djupare samtal med föräldrarna och på detta vis få en större förståelse för 

problemområdet. Vi tror inte att en kvantitativ metod skulle varit möjlig utifrån det syfte vi haft 

med studien. Dock anser vi att en kvantitativ metod kunde ha kompletterat denna studie väl. 

Exempelvis skulle studien kunnat inledas med en enkät bland föräldrar och på så vis gett oss 

möjlighet att utifrån detta göra urvalet. Detta kunde bidragit till en större spridning bland 

deltagarna både gällande kön och bakgrund vilket eventuellt kunnat medföra en fylligare och 

mer varierad bild av föräldrarnas syn och roll i gymnasievalet. Dessvärre ansåg vi inte detta 

möjligt att genomföra inom den givna tidsramen. Den urvalsgrupp som nu var aktuell för 

studien visade sig ha en relativt likartad bakgrund vilket kan ha gett en något smal bild av 

problemområdet. Dock anser vi att detta ändå har bidragit till studiens syfte.  
 

Intervjumanualen (enligt bilaga 1) var utformad utifrån några enstaka frågor till varje tema 

vilket möjliggjorde ett friare samtal mellan intervjupersonen och intervjuaren. Med tanke på de 

flesta föräldrars sätt att beskriva sina barn kan vi i efterhand se att det skulle varit av vikt att 

beröra relationen till barnet i större utsträckning. Kanske skulle vi då kunnat få en mer 

nyanserad bild samt en djupare förståelse. I analysen av resultatet har vi uppmärksammat att 

intervjupersonernas berättelser fått ta plats och visa riktningen i viss mån vilket tyder på att vi 

lyckats vara lyhörda för de olika personernas berättelser. Det faktum att vi genomförde 

intervjuerna enskilt tror vi varit positivt för studien. Detta eftersom det möjliggjorde en mer 

jämlik situation mellan intervjuare och intervjuperson. Dessutom anser vi att det var till fördel 

för intervjupersonerna och i förlängningen också studien, att de fick möjlighet att välja en plats 

för intervjun som de var bekväma med.  

7.3 Framtid 

Vi har under studiens framväxt upptäckt flera intressanta och viktiga uppslag för framtida 

forskning utifrån denna studie. En aspekt som skulle berika resultatet av denna studie skulle 

vara att få ett kompletterande perspektiv av barnens tankar om föräldrarnas roll. Detta tror vi 

skulle vara mycket fruktbart då det dels skulle ge en tydligare bild av relationen mellan förälder 
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och barn men också för att ta del av barnets upplevelse av föräldrarnas deltagande i 

gymnasievalet. Det upplevs, som tidigare nämnts, också viktigt att belysa hur föräldrar talar om 

sina barn. Exempelvis skulle detta kunnat analyseras utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv 

med hjälp av Erving Goffmans begreppsvärld som hämtat inspiration från dramaturgin (ex. 

Goffman 2004). 

 

Studien har väckt många tankar hos oss gällande den påverkan som föräldrar har, mer eller 

mindre medvetet, på sina barns utbildningsvägar. Det skulle vara av stort intresse att göra en 

studie som belyser föräldrarnas roll i gymnasievalet då barnet gått emot familjens tradition och 

ambition. Ett annat forskningstema skulle kunna vara att fokusera djupare på föräldrarnas 

bakgrund. Genom att exempelvis gå djupare in i deras egen upplevelse av sitt gymnasieval och 

stöd från sin familj, skulle den föräldraroll de intagit idag kunna analyseras.  

 

Eftersom resultatet visar att det finns andra personer i barnens omgivning som föräldrarna 

uppfattar som betydelsefulla för barnens val är detta också ett tema att bedriva vidare studier 

inom. Dock finns en del av detta redan belyst i tidigare forskning. Att lyssna till föräldrars 

tankar om studie- och yrkesvägledningens upplägg och innehåll kan också vara av vikt.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjumanual 

Syftet med undersökningen är att undersöka föräldrars roll i sina barns gymnasieval. Vi är 

intresserade av att få ta del av din upplevelse av gymnasievalet. Fokus i intervjun kommer vara 

deltagande, vad du anser är viktigt gällande valet och framtiden samt hur du uppfattar din 

betydelse för ditt barns gymnasieval 

 

Bakgrund 

Familj 

Ev. gymnasieval 

Ev. vidareutbildning 

Nuvarande sysselsättning 

 

Deltagande 

- Berätta om hur ni tagit er an gymnasievalet hemma! 

- Vad har varit till hjälp i valet? För dig, för ditt barn? 

- Vad anser du skolan ska bidra med till gymnasievalet och vad bör hemmet bidra med? 

 

Viktiga faktorer och värderingar 

- Hur ser du på gymnasievalets vikt för ditt barns framtid? 

- Vad är viktigt att ta hänsyn till i valet av gymnasieprogram anser du? Vad har varit viktigast? 

 

Betydelse 

- Hur uppfattar du att ditt barn har tagit till sig dina eventuella synpunkter inför valet? 

- Tror du att ditt barn blivit påverkad av något särskilt i så fall vad?
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Bilaga 2: Missivbrev 

 

Hej (namn)! 

 

Vi heter Elin och Therese och läser sista året på studie- och yrkesvägledarprogrammet. Nu är 

det dags för oss att skriva vårt examensarbete och vi vill i detta intervjua föräldrar som har barn 

i årskurs nio. (Namn) lämnade därför dina kontaktuppgifter till oss. Syftet med studien är att 

undersöka föräldrars syn på och roll i gymnasievalet.  

 

Intervjun beräknas ta ca 45-60 min. Den kommer att spelas in men materialet kommer bara vara 

tillgängligt för författarna och handledaren. I studien kommer ni som deltar givetvis vara 

anonyma. 

 

Vi vore mycket glada om du skulle vara intresserad av att delta i studien! Det går bra att nå oss 

på (mejladress) eller (telefonnummer). 

 

Tack på förhand! 

 

Vänliga hälsningar, 

Elin Berger och Therese Hamrin 
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