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Sammanfattning
Denna kvalitativa utbildningssociologiska studie ämnar till att skapa en inblick i likheter eller 
olikheter i aspekter som ligger bakom elevens val av gymnasieprogram utifrån elevernas egna 
berättelser om framtid och inställning till vidare studier på Högskola eller Universitet. Genom 
kvalitativa intervjuer som spelades in i en urvalsgrupp om fem stycken elever på varje program i det 
tredje och sista året på gymnasiet visar studien bland annat på att elever som valt att studera på det 
Naturvetenskapliga programmet motiverar sitt gymnasieval utifrån att de vill läsa ett program som 
underlättar för vidarestudier direkt efter studenten medan elever på Barn- och fritidsprogrammet 
motiverar sitt val med att de bland annat vill skapa sig en yrkesidentitet efter studenten och att de vill 
ha mycket praktik, kul och roligt under studietiden. Gymnasievalet tyder på en medvetenhet hos 
samtliga elever utifrån varje elevs förutsättningar och utbildningskapital från tidigare studier. Nio av 
tio elever totalt ger uttryck för att de någon gång i framtiden kommer att studera vidare på Högskola 
eller Universitet. Elever från det Naturvetenskapliga programmet kommer från mer studievana hem 
där minst en av föräldrarna har en examen från Högskola eller Universitet. Synen på pengar och 
karriär skiljer sig mellan programmen då detta är av mer relevans hos eleverna på det 
Naturvetenskapliga programmet än hos eleverna på Barn- och fritidsprogrammet.          
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Förord
Denna uppsats uppkom under många timmars reflekterande över begreppet ”en skola för alla”. Kanske 
är detta mer av en utopi än verklighet då författaren under sin lärarutbildning kunnat skönja skillnader 
inte bara i elevers inställning till olika program på gymnasiet utan även i sättet som dessa elever 
bemöts och talas om av lärare på olika gymnasieprogram som han varit aktiv i under sin 
undervisningspraktik. 

Kommunaliseringen av skolan som genomfördes av den dåvarande utbildningsministern Göran 
Persson under slutet av 1980- talet och början av 1990- talet ses ofta som en bidragande faktor till att 
utbildningens kvalité skiljer sig mellan kommunerna i Sverige. Dock kan man självklart ställa sig 
kritisk till om detta verkligen är svaret på om synen på de olika gymnasieutbildningarna kommer per 
automatik ändras hos både elever och föräldrar vid ett återförstatligande av skolan som helhet.

Det fria skolvalet och de alternativ till den kommunala skolan som de fristående skolorna erbjuder har 
enligt Feldt (2011) bidragit till att de mest studiemotiverade och kunskapssökande ungdomarna sökt 
sig till de fristående skolorna medan elever med sämre förutsättningar blir kvar i den kommunala 
skolan.

Elevernas val av gymnasieprogram är inte bara med och skapar en identitet hos individen utan valet är 
också med och bidrar till utbildning för ett framtida yrkesliv eller vidare studier. Man kan hävda att 
gymnasievalet skapar press och förtvivlan för många ungdomar då man vid ca 15 års ålder skall välja 
en stor del av sin framtid.

Skolan som samhällsinstitution bidrar med att utbilda framtidens läkare, advokater, företagsledare, 
elektriker, barnskötare, undersköterskor, bilmekaniker och byggarbetare för att nämna några yrken, 
men den är också med att sortera ut människor i arbetslöshet på grund av bristande kunskaper till följd 
av en skolgång som inte prioriterades, eller att eleven upplevde svårigheter i skolgången och inte fick 
den hjälp eller stöd som behövdes, orsakerna kan vara många till varför elevens skolgång upplevdes 
som misslyckad eller en succé. 

Författaren av denna studie vill ta tillfället i akt att tacka: sin familj och vänner för ett oerhört stöd 
under processen av denna undersökning, informanterna som ställt upp i mina intervjuer utan er hade 
detta inte varit möjligt, min handledare Doktorand Magnus Kilger för bra kommentarer till förbättring 
och hela Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms Universitet för fantastiska 
kurser som varit mycket kunskapsutvecklande.

Stockholm våren 2013

Anders Marnetoft 
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Bakgrund
Att gymnasievalet har fått mer relevans för elevernas framtida yrke eller fortsatta studier på högskola 
eller universitet bekräftas ofta i massmedia, bland annat i form av olika gymnasieguider som skall vara 
med och hjälpa och stödja alla elever i niondeklass som står inför valet att välja gymnasieprogram 
(Persson, m.fl.2013). Gymnasievalet kan även ses som turbulent och förvirrande för många, då urvalet 
är stort och att detta val skall göras då livet är som mest turbulent (Sundèn, 2013). Skolverket har i sin 
rapport Gymnasieskola 2011 poängterat att gymnasieskolan förutom att förbereda elever för yrkesliv 
eller fortsatta högre studier även skall ge dem en god grund för personlig utveckling och ett aktivt 
deltagande i samhällslivet (Skolverket, 2011). 

Författaren (upphovsmannen till denna studie) vill och hoppas genom denna studie med hjälp av 
kvalitativa intervjuer med elever skapa en förståelse utifrån elevernas egna berättelser om vad som 
ligger bakom valet av gymnasieprogram i ett yrkesförberedande och ett studieförberedande program. 
Finns det några likheter eller olikheter i motiveringen till gymnasievalet som kan skönjas hos eleverna 
mellan dessa program? Om så är fallet vilka faktorer grundar sig dessa val på? Vidare är detta av 
relevans att skapa sig vetskap om främst för aktiva lärare, då man genom eleverna skapar sig en bild 
av hur man bör förhålla sig till sin egen didaktiska planering i klassrummet, vilka elever är det 
egentligen du undervisar? 

Ett intresse för att undersöka ämnet för denna studie uppkom då författaren själv vid ett flertal 
tillfällen under sin praktik fått höra språkliga attityder kopplade till programtillhörighet av elever inom 
yrkesförberedande respektive högskoleförberedande program på gymnasiet. 

Inledning 
Enligt Skolverket (2012) är gymnasievalet ett val som kan komma att påverka individen i framtiden. 
Valmöjligheterna är många och detta kan ibland skapa en viss stress inför det stora valet att välja 
utbildning. När detta viktiga val görs i unga år är det lätt att man kan känna sig förvirrad eller 
utelämnad. Ibland blir valen lätta att göra men för vissa är dessa val svårare och mer problematiska 
mot bakgrund av arbetslivets stora förändringar och efterfrågan på särskild kompetens (Isacson & 
Silvén, 2002; Schierup & Dahlstedt, 2007). Inför detta stora val får skolan och studievägledaren en 
särskilt viktig funktion i att informera och vägleda eleven till ett val som ska passa elevens intressen. 
Riksdagen beslutade den 6 juni 1988 om en försöksverksamhet med treåriga yrkesinriktade linjer på 
gymnasieskolan som också utvärderades mellan åren 1988/89 samt 1990/91. Denna utvärdering bidrog 
till en skolreform som lade grunden till en tydlig ambitionshöjning för framförallt de yrkesinriktade 
utbildningarna där varje program skulle innehålla en gemensam kärna av ämnen och ha till syfte att 
skapa en flexibel utbildning som skulle svara mot arbetslivets och samhällets förändringar (Lindensjö 
& Lundgren, 2006). Mer fokus har alltså lagts på att utbildningen på gymnasiet skall möta ett behov 
på arbetsmarknaden. Enligt Jonsson (1999) finns det dock en eftersläpning som gör att de flesta skolor 
inte hänger med trots förändringar i arbetsliv och efterfrågad kompetens. Detta är med och skapar en 
problematik som kan bidra till att valet av gymnasieprogram blir än svårare, då vissa skolor i sig 
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upplever eftersläpningar i utbildningskvalitet. Högstadieeleven i slutet av årskurs nio åläggs därmed 
inte bara att vara selektiv och medveten över sitt gymnasieval utan även över sitt val av skola. 

Under 1990-talet ökade valfriheten för barn och föräldrar att välja skola, under de 20 år som gått efter 
reformen om det fria skolvalet kan man skönja en uppåtgående trend där andelen elever i frigående 
skolor ökat från 2 till 20 procent i gymnasieskolan (Skolverket, 2010). Detta resultat kan man 
analytiskt tolka på olika sätt, En tolkning kan vara att den starka framväxten av friskolor kan ha sin 
grund i ett missnöje mot den kommunala skolans skiftande ekonomiska resurser.   

Studien utgår från barns perspektiv och kommer inte att fokusera på lärare, föräldrar eller annan 
skolpersonals syn på elevernas olika val av program. Med barns perspektiv menar Johansson (2003) 
det som visar sig för barnet i form av erfarenheter, intentioner och uttryck för mening. I denna studie 
innebär detta att eleverna pratar om sig själv och sina erfarenheter av sitt gymnasieval.  

Området 
År 1994 infördes en kursutformad gymnasieskola där alla studiegångar blev treåriga och antalet 
obligatoriska ämnen för alla elever utökades till åtta (Skolverket, 2010). Dessa ämnen är: engelska, 
historia, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, religionskunskap, samhällskunskap samt svenska 
eller svenska som andra språk. Detta gjordes efter beslut från regeringen med förslag från Skolverket 
(Skolverket, 2010). Syftet med att alla gymnasieprogram läser dessa obligatoriska ämnen är för att 
dessa ger en grundläggande högskolebehörighet samt för att bredda rekryteringsbasen till högskolan 
(Skolverket, 2010). Alla gymnasieprogram oavsett om man läser ett yrkesförberedande eller 
studieförberedande program skall ha som syfte att förbereda eleven för högre studier om så önskas. 
Yrkesprogrammen utgör en grund för yrkesverksamhet och de leder till att eleverna blir 
anställningsbara och kan skapa en grund för fortsatta studier till exempel inom yrkeshögskolan eller 
möjligheter att gå ett yrkesprogram som lärlingsutbildning (Skolverket, 2010). Centralt inom alla 
yrkesprogram är att ett särskilt fokus läggs på arbetsplatsförlagt lärande (APL), det vill säga där eleven 
vid sidan av sina inlärda yrkeskunskaper även får en chans att förstå yrkeskulturen och bli en del av 
yrkesgemenskapen med syftet att utveckla en yrkesidentitet (Skolverket, 2010). De 
högskoleförberedande programmens syfte är att utgöra en grund för fortsatt utbildning på 
högskolenivå, främst inom det aktuella programmets område och eleverna läser på dessa program mer 
engelska och svenska eller svenska som andraspråk än elever på yrkesprogrammen (Skolverket, 2010). 
Mer fokus läggs också på betoningen av vetenskaplighet i examensmålen. Dock finns det inte något 
krav på arbetsplatsförlagt lärande (APL) på de högskoleförberedande programmen men detta kan 
huvudmannen besluta att införa och även bestämma dess omfattning i vissa fall om så anses 
nödvändigt (Skolverket, 2010). 

Dagens gymnasieprogram är många, antingen väljer man ett yrkesinriktat program eller ett 
studieförberedande program, de nationella programmen är arton till antalet varav tolv av dessa är 
yrkesinriktade och sex är högskoleförberedande (Skolverket, 2010). 

Yrkesprogrammen innefattas av: Barn- och fritidsprogrammet (BF), Bygg- och 
anläggningsprogrammet (BA), El- och energiprogrammet (EE), Fordons- och transportprogrammet 
(FT), Handels- och administrationsprogrammet (HA), Hantverksprogrammet (HV), Hotell- och 
turismprogrammet (HT), Industritekniska programmet (IN), Naturbruksprogrammet (NB), 
Restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL), VVS och fastighetsprogrammet (VF) samt Vård- och 
omsorgsprogrammet (VO) (Skolverket, 2010). 
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De högskoleförberedande programmen innefattas av: Ekonomiprogrammet (EK), Estetiska 
programmet (ES), Humanistiska programmet (HU), Naturvetenskapsprogrammet (NA), 
Samhällsvetenskapsprogrammet (SA) samt Teknikprogrammet (TE) (Skolverket, 2010). 

Forskningsmässigt intar denna studie ett barns perspektiv, då den istället för att fokusera på lärarnas 
attityder till att undervisa på olika program, fokuserar på elevernas upplevelse av deras val av 
gymnasieprogram med fokus som inte bara inriktar sig på program inom de yrkesförberedande eller 
högskoleförberedande utbildningarna utan även ger en komparativ bild mellan dessa två huvudgrupper 
av utbildningar byggt på elevernas erfarenheter och synpunkter på deras val. Att skapa sig kunskap 
inom detta ämne anser författaren av denna studie vara av relevans främst för verksamma lärares 
didaktiska medvetenhet (Vilka elever undervisar du?) men även för att skapa sig en bild av vilka 
faktorer som ligger bakom deras val av program. Gymnasieläraren ”Leif” som undervisar i ämnet 
svenska visar enligt Lotta Bergmans studie Varför glömmer man pennan? Att en skillnad i hans 
undervisningspraktik de facto existerar mellan de yrkesförberedande samt de högskoleförberedande 
programmen:

Skillnaden mellan olika program illustrerar Leif med ett exempel från sin undervisningspraktik. I sin 

undervisning på teoretiska program har han haft en lektion om Platons grotta och han väljer att inte ta in det 

stoffet i IP- klassen. Leif menar att ”diskussioner om verklighetens beskaffenhet har rätt små möjligheter att 

… riktigt, riktigt tända intresset” och han ställer också frågan ”Måste svetsare verkligen känna till Platon?” 

(Bergman, 2009, s.62-63).   

Man kan här se en selektiv inställning till ”Leifs” agerande i sin undervisningspraktik där attityden 
som han uttrycker: ”Måste svetsare verkligen känna till Platon?” är med och sätter agendan för vad 
”Leif” anser vara god kunskap och sådan kunskap som kan förbises mellan de olika 
gymnasieprogrammen som han undervisar i. Bergman (2009) menar vidare att den faktor som tycks ha 
störst betydelse för vilken svenskundervisning eleverna får är programtillhörigheten. Detta trots att 
Lpf 94 var med och bidrog till att kursplaner, betygskriterier och antalet timmar för svenskämnets 
obligatoriska kurser skall vara samma för alla elever, oavsett vilket gymnasieprogram eleven går i.  

Författarens förförståelse inom ämnet har gett honom kunskap om gymnasievalets relevans för 
framtida yrken eller högskolestudier för eleverna inom de yrkesförberedande eller de 
högskoleförberedande programmen, och han anser att valen ibland kan forma elevens identitet då 
gymnasievalet ofta återspeglar vad eleven vill göra med sitt liv. Gymnasievalet skall dock inte ses som 
stigmatiserande i den meningen att eleven inte har några möjligheter att senare i livet ändra karriärväg 
studiemässigt eller yrkesmässigt. Regeringen och riksdagen har genom att upprätta ett politiskt mål där 
hälften av en årsgrupp skall påbörja högskoleutbildning vid 25 års ålder skapat en komplexitet som 
ställer ett högre krav på att de generella kompetenserna i gymnasieskolan måste stärkas, alternativt att 
högskolekonceptet får en starkare yrkesprofil. Detta är nu föremål för utredning och diskussion i en 
rad statliga utredningar (Abrahamsson, 2002).  

Inom pedagogiken, psykologin och sociologin finner man ett särskilt intresse för att skapa mer 
kunskap inom detta område, främst för att beskriva och förklara vilka faktorer individen intar vid 
valsituationer och vad detta får för konsekvenser för både individen och samhället. Dock intar de olika 
tvärvetenskaperna olika forskningsmetoder, där den svenska psykologi forskningen av tradition mer 
intagit ett kvantitativt forskningsparadigm medan man inom pedagogik och sociologiforskningen mer 
och mer lutar sig mot den kvalitativa forskningsmetoden (Starrin, 1994). Målsättningen med den 
kvalitativa analysen är att identifiera ännu okända eller otillfredsställande kända företeelser, 
egenskaper och innebörder (Starrin, 1994). 
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Den kvalitativa analysen kan dock inte spela någon självständig roll utan måste för 
kunskapsutvecklings ändamål kombineras med eller ses som assistent till kvantitativa analyser för att 
vara fruktbart. Detta innebär att den kvalitativa analysen endast har en assisterande funktion genom att 
de kan illustrera resonemang eller att den förser det kvantitativa resonemanget med ett sammanhang 
(Starrin, 1994). 

Det kvalitativa forskningsparadigmet har av tradition dominerat i forskning som rör områden som kön 
och utbildning (Lidegran, 2009). Mer information om skillnader i målsättning mellan de kvantitativa 
och de kvalitativa forskningsparadigmen ges under rubriken metod.  

Syfte och frågeställningar 
Författarens övergripande syfte i denna studie är att genom kvalitativa intervjuer med tio stycken 
gymnasieelever i två olika gymnasieprogram försöka skapa en inblick i vilka faktorer som ligger 
bakom elevens val av gymnasieprogram. Kan man skönja några likheter eller olikheter i elevernas syn 
på sin utbildning, om så är fallet vad grundar sig dessa på?

De frågeställningar som författaren av denna studie kommer att undersöka kring är följande:

• Hur talar eleverna i de olika gymnasieprogrammen om sin framtid?

• Vilka aspekter lyfter eleverna fram som viktiga i talet om val av gymnasieprogram?

• På vilka sätt påverkar det kulturella och sociala kapitalen valet av gymnasieprogram?

 

Tidigare forskning
Ett flertal jämförande studier har gjorts mellan studieförberedande och högskoleförberedande program 
på gymnasiet. Författaren kommer här att presentera två doktorsavhandlingar med olika fokus på vad 
som undersökts och således vad som redan är känt inom ämnet. 

Ambjörnsson (2007) har genom deltagande observation och intervjuer som metod samlat in intervju 
samt observationsmaterial i två olika gymnasieprogram (Barn- och fritid och Samhällsprogrammet). 
Hon har valt att fokusera på tjejer mellan 16 och 18 år och vad som kännetecknar deras relationer.

Syftet med avhandlingen var att med utgångspunkt i två grupper av tonårstjejer med olika 
klassbakgrunder, undersöka hur feminina genuspositioner skapas inom ramarna för en heteronormativ 
ordning (Ambjörnsson, 2007). Begreppet genus i hennes avhandling betecknar kulturella 
föreställningar om skillnader mellan könen (Ambjörnsson, 2007). En av drivkrafterna till denna 
avhandling skapades kring en nyfikenhet som aktualiserades för henne efter att ha sett filmen Fucking 
Åmål som behandlar teman som normalitet, avvikelse, uppväxt och sociala villkor (Ambjörnsson, 
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2007). I sin studie rör hon sig kring skapandet av femininitet i skärningspunkten mellan klass och 
sexualitet med övergripande frågeställningar som exempelvis: hur blir man tjej? Vilka ideal, normer 
och krav har tjejer att förhålla sig till? Vad består denna normalitet av? Hur skapas, upprätthålls, 
ifrågasätts och förhandlas den tjejerna emellan och vad som händer när man inte lever upp till den 
(Ambjörnsson, 2007). 

Syftet med att välja två skilda gymnasieprogram (ett studieförberedande och ett yrkesförberedande) 
gjordes för att få tillgång till elever med olika socioekonomisk status. Detta för att de elever som sökte 
sig till de yrkesförberedande programmen i större utsträckning kom från hem med lägre utbildning, 
inkomstnivå och boendestandard än elever som gick på de studieförberedande programmen 
(Ambjörnsson, 2007).  

Hjelmérs (2012) doktorsavhandling fokuserar också på klass och kön men utifrån hur kunskaper 
utvecklas om demokratiuppfostran i gymnasieprogram med olika köns och klassmärkning som 
omfattas av såväl undervisning i och om demokrati, som elevers maktpositioner och egna försök att 
påverka i skolvardagen (Hjelmér, 2012). Valet av gymnasieprogram för studien är Barn- och 
fritidsprogrammet samt Naturvetenskapliga programmet (Hjelmér, 2012).   

Hjelmérs (2012) studie är etnografisk, där både deltagande observation, dokumentanalys, intervjuer 
och samtal med de involverade har genomförts, etnografiska undersökningar kännetecknas av att 
forskaren har en öppen inställning till det som ska undersökas vilket innebär att de kategorier som 
materialet så småningom delas in i växer fram under arbetets gång (Hjelmér, 2012). Studien är utförd 
på Ulmusskolan som är en gymnasieskola som ligger i en större stad med tillgång till högre utbildning 
i regionen. Det kulturella kapitalet i kommunen är relativt högt jämfört med landet som helhet 
(Hjelmér, 2012). 

Skillnader i söktryck och socioekonomisk 
bakgrund mellan elever på BF och NV 
programmen  
Den arbetsmarknad som Barn- och fritidsprogrammets elever blir utbildade för har genomgått 
förändringar och i kommentarerna till programmålen kan man läsa att de flesta måste räkna med 
vidare studier för att bli behöriga för de arbeten som föreslås i programmålskommentarerna, det vill 
säga lärare av olika kategorier, polis, socionom eller socialpedagog (Hjelmér, 2012). 

Nationellt lockar Barn- och fritidsprogrammet främst flickor med arbetarklassbakgrund, där en 
majoritet av föräldrarna ofta saknar högre utbildning och eleverna själva har bland de lägsta 
antagningspoängerna från grundskolan. Dessa förhållanden stämmer väl in på de 17 flickor och fyra 
pojkar som medverkar i den klassen Hjelmér valt att fokusera på (Hjelmér, 2012).  

Uppgifter från urvalsgruppen av elever visade på att drygt hälften kom från hem som Hjelmér (2012) 
klassificerar som arbetarklass, där båda föräldrarna hade yrken som exempelvis: chaufför, 
undersköterska, hemvårdare, vaktmästare, fabriksarbetare, personlig assistent och bilmekaniker. Ett 
fåtal elever kom från hem där båda föräldrarna klassificerades som lägre eller högre medelklass, och 
det visade sig vara vanligare med såkallade blandklassfamiljer där den andre föräldern oftast 
klassificerades som arbetarklass. Förskollärare och polis tillhörde de lägre medelklassyrken som var 
representerade (Hjélmer, 2012). 
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Ungefär en fjärdedel av eleverna i klassen hade minst en förälder som var långtidssjukskriven eller 
arbetslös, vilket enligt Hjélmer (2012) tyder på en viss instabilitet i förhållande till arbetsmarknaden i 
flera av familjerna.  

Till det Naturvetenskapliga programmet nationellt söker lika andelar pojkar som flickor vars föräldrar 
kommer från övervägande högre medelklassbakgrund som ett resultat av högre utbildning. Eleverna 
som söker sig till det Naturvetenskapliga programmet har de högsta antagningspoängerna från 
grundskolan jämfört med andra program (Hjelmér, 2012). 

Dessa förhållanden stämmer väl överens för en majoritet av den urvalsgrupp som representerar 
programmet i Hjelmérs studie (14 flickor och 16 pojkar). Enligt elevernas utsagor så kom en stor 
majoritet (26 elever) från hem där minst en förälder klassificerades som högre medelklass. Yrken som 
fanns representerade av elevernas föräldrar var exempelvis: forskare, tandläkare, revisor och läkare. 
Endast ett fåtal elever hade en förälder som klassificerades som arbetarklass och de flesta kom från 
hem där båda föräldrarna hade likartade ekonomiska och sociala positioner i samhället (Hjelmér, 
2012). Ingen av elevernas föräldrar uppgavs vara sjukskriven eller arbetslös (Hjelmér, 2012). Vanligt 
förekommande för elever som går på Naturvetenskapliga programmet är att eleverna har sökt 
programmet i första hand och antalet avhopp från programmet är relativt få, vilket avspeglade sig i 
klassen där undersökningen ägde rum. Endast en elev bytte program redan första skolveckan och två 
nya elever togs in, inga avhopp skedde sedan under året (Hjelmér, 2012). 

Lärarna beskrev undervisningen om demokrati och kritisk granskning som en svår arbetsuppgift att 
genomföra samtidigt som det var en del av arbetet som de vare sig planerade, utvärderade gemensamt 
eller enskilt. Det visade sig att det var de elever som redan hade goda kunskaper inom kritisk 
granskning som också fick mest stöd i skolan för att kunna lära sig detta (Hjelmér, 2012). De 
individuella elevernas prestationer blir fokus för utvärdering och inte undervisningen och hur den bäst 
ska kunna planeras för att alla ska lyckas mot bakgrund av omsorgstänkandet hos BF-lärarna och 
prestationstänkandet hos NV-lärarna (Hjelmér, 2012). Den skolning som eleverna fick i kritisk 
granskning var just ämnesanknuten och uppmuntrade inte eleven till att vara kritisk och granska 
undervisningen i skolan eller samhällsförhållandena och den starka klassifikationen påverkade även 
gränserna mellan ämneskunskaper, elevvård och demokratiuppfostran uppfattades som självklara 
vilket innebar att ämnesinnehållet planerades utan tanke på demokratifrågor (Hjelmér, 2012). 

Det eleverna erbjöds ha inflytande över handlade om frågor som låg utanför kärnan i undervisningen, 
som exempelvis trivselfrågor, kursinnehållet framställdes som särskilt svårt för elever att påverka 
eftersom kursmål och kriterier oftast via skrivningar i läroboken framställdes som objektiva och 
opåverkbara (Hjelmér, 2012). Vidare beskriver Hjelmér (2012) om ett fenomen som hon kallar 
outtalad symbolisk makt. Med detta menas att, trots innehållet i de kärnämneskurser som hade exakt 
samma kursplaner för samtliga program framställdes som ytterst olika i de båda klasserna (Hjelmér, 
2012).  

Ett missnöje bland BF eleverna i 
utbildningskvalité
Flera elever i BF klassen beskrev i intervjuer och samtal att de var missnöjda med innehållet i 
programmet, men att det inte var någon av eleverna som försökte påverka detta, exempelvis via en 
diskussion med lärare, trots att det hos eleverna fanns en önskan om detta (Hjelmér, 2012). Missnöjet i 
utbildningsinnehållet kunde ofta inta mer implicita uttryck i form av stönanden och utrop på lektioner 
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som: ”åh så tråkigt”, ”jag kan inte det här” och ”jag orkar inte läsa”. Eleverna i BF-klassen var mer 
upptagna med att beskriva sina egna misslyckanden och förluster i studier än att hitta vägar att utöva 
inflytande över sin utbildning (Hjelmér, 2012). 

Vidare beskrivs att: 

Det tycktes överlag vara svårt för BF-eleverna att mer precist sätta ord på vad de efterfrågade när det gällde 

skolinnehållet. En förklaring till detta kan vara ett diffust undervisningsinnehåll som de inte såg någon nytta 

med eller vart det syftade, var svårt att också mer exakt uttrycka vad man ville påverka. Det fanns i stort sett 

inte heller någon tydlig yrkeskarriär direkt efter gymnasieskolan för BF-eleverna att identifiera sig med eller 

utgå från när det gällde möjliga krav att ställa på utbildningen. Här var skillnaden stor i jämförelsen med de 

manligt dominerade yrkesförberedande gymnasieutbildningarna på Ulmusskolan där eleverna ofta hade en 

tydlig yrkeskarriär i sikte efter gymnasieskolan (se även Rosvall, 2012). Skillnaden var också i detta 

avseende stor i jämförelse med NV-klassen som efter gymnasiet såg en tydlig karriär med högskolestudier 

(Hjelmér, 2012, s.128).    

Teoretiskt perspektiv
Författaren har i denna studie valt att utgå från ett utbildningssociologiskt synsätt i analysen av de 
insamlade data som används för denna studie. Enligt Broady (1998) kan utbildningssociologi enklast 
definieras som det samhällsvetenskapliga studiet av utbildning, och den har i stora drag följt samma 
utvecklingsmönster som sociologin i övrigt.

Författarens teoretiska perspektiv kommer att utgå från den franske sociologen Pierre Bourdieu som 
alltsedan det tidiga sextiotalet sett ett intresse i utbildningssociologin som ett delområde i hans 
forskningsområden där utbildningens betingelser, funktioner och mening studerats (Broady, 1998).     

Enligt Bourdieus perspektiv är människors förhållande till utbildningen en aspekt av deras förhållande 
till kulturen och utbildningskapitalet intar en speciell form av det kulturella kapitalet (Broady, 1998). 
Det Bourdieu syftar på med termen kapital är värden, tillgångar eller resurser som människor har och 
dessa kan vara av antingen symbolisk eller i gängse mening ”ekonomisk” art (Broady, 1998). 

Bourdieu har alltid lagt stor vikt vid kunskapssociologiska frågor och för att vara tillämplig på 
förhållanden i ett samhälle som det svenska så måste en kunskapssociologi ta hänsyn till det svenska 
utbildningssystemets centrala ställning när det gäller att dana och värdera människors 
kunskapsförmåga som Bourdieu i sina studier av samhälliga maktförhållanden naturligt nog ägnat stor 
uppmärksamhet (Broady, 1998). Utbildningssystemet intar här en särskilt viktig roll i att skapa och 
tradera maktförhållanden i samhället eftersom utbildningssystemet bidrar till att utvälja och forma 
eliterna, men även till att eliminera dem som saknar de rätta dispositionerna (Broady, 1998). 

Bourdieu beskrev skolsystemet som relativt självständigt i förhållande till statsmakten och att skolans 
funktion är att lära nästa generation de kulturella tillvägagångssätt som gör att den kan klara sig och få 
ett arbete och säkra sin existens genom att skapa sig kunskap i att lära sig läsa, räkna och skriva (Gytz-
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Olesen, 2004). Bourdieu ansåg även att skolan som institution reproducerar samhällets kulturella och 
ideologiska grundvalar (Gytz-Olesen, 2004).    

Författaren har kunnat skönja en forskartradition i jämförande studier av utbildningsprogram inom 
gymnasiet där man applicerar sociologiska begrepp som ovan nämnda kulturella kapitalet för att 
lättare skapa sig en strukturell förståelse för vad eleverna på de olika programmen har för 
uppväxtförhållanden och tidigare erfarenheter men även för att skapa en större förståelse för hur 
människan agerar och fungerar i ett större sammanhang som exempelvis i olika samhälls grupper. 

Bourdieus forskning inom utbildningssociologin är tillämpningsbar inom en rad olika vetenskapliga 
discipliner. Nedan kommer ett antal exempel från forskare inom några av de vetenskapliga discipliner 
där Bourdieus centrala begrepp tillämpas att presenteras.

I Sverige har utbildnings och kultursociologen Palme (2008) med hjälp av Bourdieus begrepp 
Kulturellt kapital applicerat detta i synen på utbildningsalternativ inför valet av gymnasieprogram i 
stockholmsområdet på 2000 talet: 

I mitten av 1990 talet fanns i länet sex nya gymnasiefriskolor som skapats efter skolpengens tillkomst och 

de tog emot en försvinnande liten del av alla elever. Läsåret 2008 beräknas minst 143 enskilda 

friskolegymnasier vara etablerade. Men friskornas utgör bara en av effekterna av 1990- talets reformer. 

Decentraliseringen och skolkonkurrensen hade också en stark effekt på gymnasieutbildningarnas själva 

innehåll och form. Utbildningar med en särskild inriktning eller profil började expandera i mitten av 1990- 

talet med en snabb tillväxt både av lokala grenar av nationella program och av s.k. specialutformade 

program. Inför läsåret 2000/2001, efter närhetsprincipens slopande, fanns exempelvis bara i Stockholms stad 

cirka 320 sökalternativ för elever som gått ut grundskolan. Mängden av profilerade utbildningar har sedan 

dess fortsatt att öka och att döma av gymnasieskolornas hemsidor är det inför läsåret 2008/2009 få 

kommunala skolor och friskolor som inte erbjuder någon slags profilinriktning (Palme, 2008, s.197).

  

Socialantropologen Tovatt (2007) har undersökt det sociala kapitalets betydelse för att få en plats på 
arbetsmarknaden i Sverige. Hon har genom intervjuer med ungdomar och deras chefer som jobbar på 
en snabbmatskedja undersökt om dessa upplever att deras sociala nätverk medför möjligheter eller 
begränsningar (Tovatt, 2007). Det sociala kapitalet ses som kontextbundet och öppet för förhandling 
(Tovatt, 2007). I hennes undersökning ses familjen som en social resurs som unga och arbetslösa 
använder sig av i större utsträckning än personer som de har en privat relation till (Tovatt, 2007). 
Värdet som individen skapar genom nätverk som en social resurs påverkar i sin tur individens sociala 
kapital positivt eller negativt. Den positiva inverkan på individen som resursstarka sociala nätverk 
skapar ger större möjligheter på arbetsmarknaden medan den negativa inverkan på individen visade 
sig vara vice versa (Tovat, 2007). 

Inom pedagogiken som vetenskapsdisciplin har, sociologiska teoribildningar fått en ökad 
genomslagskraft genom tid och man har på de pedagogiska och sociala utbildningarna präglats av att 
de klassiska pedagogiska teorierna trängts tillbaka till förmån för att börja arbeta med pedagogikens 
sociala kontext (Gytz-Olesen & Pedersen, 2004). Ett bra exempel på detta är den 
utvecklingsekologiska teorin, utvecklad av barn- och utvecklingspsykologen Urie Bronfenbrenner, 
som i korthet innebär att barnet ingår i olika sociala miljöer, och att dessa miljöer är med och påverkar 
varandra i en växelverkan (Andersson, 2001).   

9



Det finns framförallt ett intresse att utifrån en pedagogisk förståelsehorisont skapa sig en större 
kunskap, främst i hur samhället är organiserat i olika samhällslager, grupper, livsformer eller klasser 
men även att skapa sig en större kunskap om hur, eller om denna påverkan gör sig gällande på den 
enskilda individen (Hermann m.fl,2004). 

Symboliskt kapital
Det symboliska kapitalet är det mest grundläggande begreppet i Bourdieus sociologi. Det symboliska 
kapitalet används av Bourdieu för att fånga in förhållandet att vissa människor eller institutioner, 
examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten åtnjuter tilltro, aktning, anseende och 
prestige som är med och skapar ett erkännande och igenkännelse. Detta erkännande är ingen 
individuell angelägenhet utan vilar på gruppens trosföreställningar (Broady, 1998). En mer 
förklarande precision av begreppet är således: ”Symboliskt kapital är det som av sociala grupper  
igenkännes som värdefullt och tillkännes värde” (Broady, s.6 1998). Det ”symboliska” gäller alltid 
sådana relationer mellan en individs, grupps eller institutions tillgångar eller egenskaper å ena sidan 
och dispositionerna hos dem som uppfattar och värderar dessa egenskaper och tillgångar å den andra. 
Detta gör att det symboliska kapitalet endast kan existera under en förutsättning av en samklang 
mellan objektiva strukturer och system av dispositioner. Att denna samklang mellan tillgångarna och 
dispositionerna kan existera vill Bourdieu förklara med att dispositionerna ofta är produkter av samma 
eller liknande egenskaper eller tillgångar (Broady, 1998). 

Ett av Bourdieus utbildningssociologiska studiers återkommande exempel är lärarnas förmåga att 
utpeka bestämda elever som begåvade. Dessa utpekade elever innehar bestämda symboliska tillgångar 
som lärarna ger ett värde av det enkla skälet att lärarnas egna dispositioner formats under loppet av en 
levnadsbana där just detta slag av tillgångar värderas högt (Broady, 1998).  

Det symboliska kapitalet får inte förväxlas med tekniskt skicklighet, Broady (1998) beskriver vidare: 

Den rent tekniska förmågan att hantera, låt säga, en violin representerar i sig inte symboliskt kapital. 

Violinistens innehav av symboliskt kapital är beroende av existensen av ett helt register av gester och sätt att 

tala som tillåter att denna aktivitet framträder som värdefull. En yngling kan vara förfaren i konsten att 

trimma en mopedmotor utan att för den skull besitta ett uns av mer allmänt erkänt symboliskt kapital 

(Broady, 1998, s.6).    

Bourdieu laborerade i sina studier med mer avgränsade fenomen av mer specifika arter av symboliskt 
kapital som exempelvis: utbildningskapital det vill säga goda betyg, examina från ansedda skolor och 
språkligt kapital (förmåga att tala och skriva på ett sätt som skapar respekt) (Broady, 1998).  

Det symboliska kapitalet kan finnas överallt, i en skolklass kan förmågan att uttala grundande 
omdömen om det lokala fotbollslaget representera ett mått av symboliskt kapital (Broady, 1998). 

Det symboliska kapitalet kommer i denna studie att användas som analysverktyg för att beskriva 
elevernas olika syn på sitt gymnasieval men även för att beskriva i vilken grad tillgångar och 
egenskaper igenkänns och värderas av grupper i samhället, ett högt mått av symboliskt kapital innebär 
att eleven känner att gymnasievalet känns relevant och meningsfullt eller att sociala grupper i 
samhället erkänner ett värde på exempelvis yrken eller examina som högt. Ett lågt mått av symboliskt 
kapital symboliserar det motsatta. 
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Kulturellt kapital
Det kulturella kapitalet intar den mest relevanta av Bourdieus centrala begrepp och ses som en bred 
underavdelning till det mer generella begreppet symboliskt kapital. När Bourdieu behandlar detta 
beskriver han det som dominansförhållanden som tenderar att gälla samhället i dess helhet. 
Symboliska tillgångar utgör kulturellt kapital om de av många eller alla grupper i samhället (och 
särskilt inom den dominerande klassen) uppfattas som mer värda än andra arter av symboliskt kapital 
(Broady, 1998). Det kulturella kapitalet har ytterligare två definitioner som Broady beskriver med 
utgångspunkt från samhälleliga och historiska kontexter:

En alternativ definition vore att säga att det kulturella kapitalet är det slags symboliska tillgångar som står i 

motsättning till ”ekonomiska” tillgångar i gängse snäv mening. Om man tillhör överklassen men inte har 

pengar, vad har man då? Ett svar på den frågan ger besked om vad det kulturella kapitalet är. I Frankrike 

äger man utbildning, ett kultiverat språkbruk, förtrogenhet med den legitima kulturen. I Sverige eller 

Danmark finns kanske även andra tillgångar som bör räknas som kulturellt kapital, exempelvis förankring i 

folkrörelser eller i fackföreningsrörelsen. Det kulturella kapitalet kan, för det tredje, definieras med 

hänvisning till dess historiska genes. Det kulturella kapitalet har uppstått i och med att de symboliska 

tillgångarna på mer beständigt vis börjat kunna lagras i form av titlar, examina, institutioner, lagar och 

förordningar, skriftliga dokument etc. Ur denna historiska synvinkel är det kulturella kapitalets framväxt 

knuten till skrivkonstens, tryckeriteknikens och de nationella institutionernas utveckling, framför allt 

utvecklingen av utbildningsväsendet men även av lagstiftande inrättningar, bibliotek, etc (Broady, 1998, s. 

7).  

Inom utbildningssociologin kan en definition av människor som innehar ett rikt kulturellt kapital vara 
att denne person är välinformerad och att elever som innehar kulturellt kapital har goda utsikter till en 
privilegierad framtid. Detta hänger samman med att eleverna (och deras föräldrar) är väl bekanta med 
och förmögna att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet, yrkeslivet och den 
sociala världen i övrigt erbjuder (Broady, 1998). 

Förkroppsligandet av det kulturella kapitalet är ingen petrifierad oföränderlig tillgång utan det är en 
fråga om dispositioner, förmågor, handlings- och orienteringsmöjligheter vilka för det första 
modifieras och för det andra brukas på nya sätt i nya situationer (Broady, 1998).

Det kulturella kapitalet kan även förvärvas, exempelvis i utbildningssystemet, och det kan även 
ackumuleras och koncentreras genom giftermålsallianser eller genom att en institution eller ett 
yrkesområde rekryterar kulturellt bemedlade proselyter. Under vissa omständigheter, exempelvis i 
förening med ett rikt mått av socialt kapital skapa en ökad avkastning och under andra omständigheter 
förskingras, förlösas genom oaktsamhet eller förlora i värde på grund av ”inflation” som exempelvis 
när antalet högutbildade ökar (Broady, 1998). Kapitalet kan även växlas in mot andra arter av kapital, 
som exempelvis när en elev som ärvt en stor kvantitet kulturellt kapital har statistiskt sett goda chanser 
att förvärva ett värdefullt utbildningskapital och att få ett välavlönat arbete som en följd av detta 
(Broady, 1998).

Det kulturella kapitalet som analysverktyg i denna studie kommer att representeras av måttet av 
elevens inställning till sina studier på olika nivåer. Men även hur pass informerad denne är över sin 
framtid. Ett högt mått av kulturellt kapital hos individen beskriver en ambitiös elev med goda 
förutsättningar till en framtid med ett högavlönat arbete. Ett lågt mått av kulturellt kapital motsvarar 
det motsatta.    
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Socialt kapital
Med det sociala kapitalet i Bourdieus kapitalteori avses förenklat uttryckt, tillgångar i form av 
släktrelationer, vänskapsband, personkontakter (så kallade förbindelser), eller det slag av stöd som 
före detta elever vid samma skola gärna ger varandra (Broady, 1998). Till skillnad från andra 
kapitalarter låter sig inte det sociala kapitalet lagras i materiella tillgångar eller i institutioner, teorier, 
texter, examina och titlar utan det sociala kapitalet är oupplösligt förankrat i de band som förenar 
individerna i en grupp med varandra. Närmare bestämt tänker sig Bourdieu att individerna i en grupp 
som exempelvis familjen, släkten eller en krets av före detta elever från samma skola att var och en på 
sitt håll intar positioner, ackumulerar kulturellt kapital och knyter kontakter, vilket tillsammantaget 
utgör en särskild slags tillgång i det sociala kapitalet som gruppens alla medlemmar kan dra fördel av 
(Broady, 1998).

Ett återkommande tema i Bourdieus utbildningssociologiska undersökningar är att en högt skattad 
examen i sig inte garanterar en fortsatt socialt lyckosam livsbana; yrkeskarriären och andra sociala 
framgångar förutsätter att stöd från släkt, studiekamrater och vänner kan uppbådas vid behov. Detta 
bidrar till att det sociala kapitalet således utgör en art av kapital som inte helt och hållet låter sig 
återföras till andra kapitalarter, men att det kan bidra till att förklara varför dessa övriga tillgångar i 
andra kapitalarter ger en viss utdelning (Broady, 1998). 

En första, intuitiv förståelse av begreppet socialt kapital hämtar med nödvändighet näring ur 
vardagstänkandets föreställningar om vänskapsrelationernas eller familjebandens betydelse, och 
Bourdieus intresse har framförallt riktats mot hur det sociala kapitalet förmedlas och ackumuleras 
samt hur det kan konverteras till ekonomiskt kapital eller utbildningskapital och vice versa (Broady, 
1998).

Det sociala kapitalet kommer att användas som analysverktyg för att mäta måttet av social påverkan 
på eleven i sitt val av gymnasieprogram det vill säga påverkan som kan komma från föräldrar, 
släktingar eller kompisar. Även måttet av inställning till att bilda sin egen familj, det vill säga 
skapandet av sitt egna sociala kapital innefattas av detta begrepp i studien. En hög grad av social 
påverkan eller inställning till familjebildande innebär således att eleven innehar ett högt värde av 
socialt kapital och ett lågt värde av detta motsvarar det motsatta. 

      

Metod 
I detta kapitel kommer författaren av denna studie att genomgående beskriva hur uppsatsen har 
planerats och genomförts.
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Val av metod
Undersökningen i denna studie är kvalitativ, vilket står i motsats till den kvantitativa 
forskningsmetoden. En djupare förståelse i skillnaden mellan dessa forskningsparadigm ges i följande 
citat: 

Kvalitet handlar om karaktären eller egenskaperna hos någonting, medan kvantitet handlar om den 
mängd som gäller för dessa karaktärsdrag eller egenskaper. Kvalitativ forskning syftar alltså till att 
klargöra ett fenomens karaktär eller egenskaper, medan kvantitativ forskning handlar om att fastställa 
mängder. Den kvalitativa forskningen söker primärt efter fenomenets innebörd eller mening, medan 
den kvantitativa forskningen primärt söker efter dess förekomst eller frekvens (Widerberg, 2002, s. 
15). 

Författaren har valt att använda sig av intervjuer som datainsamlingsmetod. Fördelen med 
intervjuer är att man genom denna metod lättare kan upptäcka detaljer som man annars kunde ha 
förbisett jämfört med en ensidig yttre observation, man skapar genom intervjun som metod även 
en förståelse för den intervjuades perspektiv genom samtalet (Bjorndal, 2005). Genom dialogen i 
samtalet är det lättare att ta del av en annan persons tankar och upplevelser (Bjorndal, 2005). 

Nackdelarna med intervju som metod är att den kräver mycket tid till förberedelser, 
genomförande och bearbetning vilket gör att man ofta bara har möjlighet att intervjua ett fåtal 
personer (Bjorndal, 2005). Denna nackdel är något som författaren har fått erfarenhet om då 
transkriptionsarbetet och förberedelserna inför intervjuerna tagit längre tid än förväntat. En annan 
nackdel kan vara att man som intervjuare kan riskera att påverka respondenten så att den 
information man får färgas av ens egna uppfattningar (Bjorndal, 2005). Detta har författaren tagit 
i beaktande innan intervjuernas början och en medvetenhet om denna svaghet har gjort att denna 
negativa effekt med intervjuerna begränsats, dock skall påpekas att författaren inte kan garantera 
full trovärdighet i svaren från respondenterna i denna studie då falska vittnesbörd eller svar kan 
ha insamlats, detta är således något som författaren av denna studie inte har någon kontroll över. 

Intervjuerna som gjorts är av kvalitativ karaktär, den kvalitativa intervjun kännetecknas av att 
intervjun i sig inte är standardiserad och tvungen att slaviskt följa ett bestämt mönster, man 
formar sig tillexempel efter den intervjuades språkbruk och man tar frågorna i den ordning de 
passar (Trost, 2010). Den intervjuade får gärna styra ordningsföljden i samtalet, följdfrågor 
formuleras beroende av tidigare svar vilket bidrar till att variationsmöjligheterna på svaren kan 
bli stora (Trost, 2010). Den kvalitativa intervjumetoden har bidragit till att författaren genom 
användandet av samma intervjuguide med lika frågor ställda till båda gymnasieprogrammens 
elever fått särskiljande svar, därför att de intervjuade fått chansen att berätta vad som är viktigt 
och relevant att ta upp för just dem under intervjuerna. Att få respondenten genom att frågorna 
anpassas till just honom eller henne att ge så uttömmande svar som möjligt ses som ett viktigt 
syfte med den kvalitativa intervjun (Johansson & Svedner, 2010). 

Anledningen till att författaren valde kvalitativa intervjuer som metod knyter an till studiens syfte och 
frågeställningar, eftersom ett specifikt intresse av att få ta del av elevernas berättelser utifrån ett barns 
perspektiv kring synen på vad som påverkade deras val av program, hur deras framtidssyn beskrivs 
och på vilka sätt de kulturella och sociala kapitalen påverkar gymnasievalet, anser författaren att 
kvalitativa intervjuer som helhet är den mest lämpliga metoden för att få så stora variationsmöjligheter 
i svaren som möjligt. Detta är något som författaren anser att varken enkäter eller observationer kan ge 
på samma sätt. Kontakten i mötet med respondenterna var något som gav författaren nya perspektiv 
och detaljer som annars kunde ha gått förlorat om inte kvalitativa intervjuer brukats i sammanhanget. 

Att bygga upp ett förtroende hos varje enskild respondent var inget problem, då även om författaren 
hade rollen som forskande lärarstudent vid det aktuella tillfället trots detta upplevde en ödmjukhet och 
respekt hos samtliga respondenter i att ge så ärliga svar som möjligt. 
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Metoddiskussion
Att planera och strukturera inför intervjuerna har underlättats med användandet av informationsbrevet 
som tilldelats samtliga rektorer på respektive gymnasieprogram. Informationen i detta brev har varit 
behjälpligt då det till sin karaktär har varit informativt i beskrivandet av vad min studie ämnar 
fokusera på samt hur många intervjuer och hur dessa skall genomföras beskrivits. 

Intervjuguiden visade sig vara mycket behjälplig under intervjuernas genomförande då denna alltid 
fanns till hands om minnet kom till korta. Den kvalitativa intervjun som metod bidrog till många 
intressanta följdfrågor som inte finns i intervjuguiden, vilket bidrog till att variationsmöjligheterna 
blev stora och givande utifrån vad författaren ansåg vara relevant att få reda på vid varje individuell 
intervju.  

Inspelningen med en diktafon visade sig vara ovärderlig utifrån två aspekter, för det första eftersom 
författaren i efterhand anser att det skulle ha varit omöjligt för honom att hinna skriva ned alla svar 
och få en så exakt transkribering av dessa som möjligt och för det andra därför att han kunde återgå till 
inspelningarna vid bearbetningen av dessa. Innan varje intervju fick varje elev titta igenom 
intervjufrågorna och begrunda dessa innan intervjun tog sin början, detta är något som författaren 
anser vara bra då detta bidrog till att varje elev i förväg fick tid till att förbereda sig inför varje 
frågeställning. Tiden för respektive intervju var uppskattad till 30 minuter, något som författaren 
efteråt anser vara en överbeskattning med tanke på att varje intervju i snitt tog ca 15 minuter att 
genomföra. 

Urval och avgränsningar
För studien valdes Barn- och fritidsprogrammet och Naturvetenskapliga programmet på en och samma 
kommunala gymnasieskola i södra Stockholm. Anledningen till att författaren valde ett 
högskoleförberedande och ett yrkesförberedande program var att författaren vill få kunskap om 
skillnader och likheter kan skönjas i de svar som insamlats med anknytning till studiens syfte och 
frågeställningar. 

Tio stycken kvalitativa intervjuer genomfördes, där fem elever representerar Barn- och 
fritidsprogrammet och fem representerar det Naturvetenskapliga programmet. Intresset för att ställa 
upp i intervjuerna var stort och alla som medverkade gav sitt samtycke till sin medverkan 
(Vetenskapsrådet, 2002).

Urvalet med elever från de båda programmen är slumpmässigt utvalda av författaren där eleverna i 
varje urvalsgrupp blev tillfrågade innan intervjuernas början om de ville ställa upp på att medverka, 
detta med hänsyn taget till samtyckeskravet i de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002). 
Förfrågningen ställdes inför helklass i de båda klasserna där handuppräckning fick symbolisera de 
elever som ville bidra med sin medverkan.       

Samtliga intervjuade elever på båda programmen går det tredje och sista året på deras utbildning och 
antas ta studenten till sommaren 2013. Barn- och fritidsklassen innehar totalt cirka 23 elever och 
Naturvetenskapliga programmet har ett totalt elevantal på cirka 20 elever i de aktuella klasserna där de 
intervjuade eleverna går.

14



Författaren kommer inte att intervjua barn i den lagliga meningen utan ungdomar (18 år eller äldre), 
men han väljer ändå att i denna studie kalla sitt perspektiv för barns perspektiv istället för 
ungdomsperspektiv. Författaren är medveten om att det inom ungdomsforskningen råder en viss 
oenighet i den kategoriska definitionen av vid vilken ålder man kan anses vara ungdom. 

Undersökningspersoner

Samtliga tio informanter i min studie innehar en ålder av minimum 18 år. Fem av informanterna går 
det sista året av tre på Barn- och fritidsprogrammet och fem av dessa går det sista året av tre på det 
Naturvetenskapliga programmet. Av de tio informanterna var åtta av dessa män och två kvinnor. 
Könsfördelningen var att av de fem respondenter som intervjuades inom dessa två gymnasieprogram, 
är en av respondenterna kvinnor och fyra är män. Alla tio informanter har svensk etnicitet.  

.

Insamlingsteknik
Intervjufrågorna har konstruerats för att på ett så effektivt sätt som möjligt ge svar på studiens syfte, 
men även med hänsyn till den teoretiska utgångspunkten för arbetet. 

I Bilaga 2 återfinns intervjuguiden med den tänkta dispositionen för intervjufrågorna och vad dessa 
frågor ämnar ge svar på, men observera att då samtliga intervjuer har en låg grad av standardisering 
bidrar detta till att den intervjuade gärna får styra ordningsföljden på frågorna och att följdfrågor som 
inte anges nedan har formulerats beroende av tidigare svar (Trost, 2010). Frågornas karaktär är av 
beskrivande eller berättande karaktär vilket föredras då man som intervjuare vill få så uttömmande 
svar som möjligt (Trost, 2010).   

Genomförande
Samtliga av de tio intervjuerna har genomförts på skolans område, antingen i ett grupprum eller i ett 
tomt klassrum utan störande omgivning. Enligt Bjorndal (2005) kan störande omgivning under 
intervjuns genomförande utgöra dåliga betingelser för skapandet av ett bra intervjuklimat.

Varje intervju var individuell och spelades in med hjälp av en diktafon som inspelningsmaterial och 
den genomsnittliga tiden för samtliga intervjuer var 15 minuter. 

Johansson & Svedner (2010) rekommenderar att man bör spela in en kvalitativ intervju. Inspelade 
intervjuer är bra för att man på så vis konserverar intervjun som man sedan kan lyssna av och använda 
flera gånger för att få syn på nya infallsvinklar, det är också en fördel att spela in intervjuer då 
människans minne är begränsat vilket gör det svårt att utan detta hjälpmedel komma ihåg alla svar som 
informanten ger (Bjorndal, 2005). Varje gång man lyssnar igenom inspelningen kan man få reda på 
någonting nytt och intressant som annars skulle ha gått förlorat om man inte spelade in intervjun 
(Bjorndal, 2005). Författaren lyssnade vid ett flertal gånger igenom samtliga intervjuer vid 
transkriptionen av dessa för att kunna återge en så exakt återgivning av samtalen som möjligt. 

Författaren upplevde inga problem av teknisk eller intervjuteknisk karaktär under genomförandet av 
samtliga intervjuer.   
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Databearbetning och analysmetod
Efter att intervjuerna genomförts har insamlad data transkriberats och sorterats. 

Onödiga ljud som: ”ehm”, ”ah” och ”ehh” har sorterats bort i transkriberingsprocessen och fokus har 
legat på vad informanten har velat få fram i sina svar i hela meningar. Enligt Moore (2000) 
kännetecknas en bra transkribent av att kunna utsortera onödiga fonologiska ljud som respondenten 
ibland kan säga under intervjun. 

Författaren har i bearbetningsprocessen av sina transkriptioner kunnat skönja tydliga mönster som han 
sedan konstruerat i forskarkategorier (tematiseringar) under resultat och analysdelen. Dessa kategorier 
är självkonstruerade och representeras av beskrivande underrubriker utifrån vad författaren ser som det 
mest centrala att föra upp i elevernas berättelser om likheter och skillnader mellan de olika 
gymnasieprogrammen.    

Holliday (2007) nämner ett antal kriterier när man sorterar insamlade data, en av dessa är att forskaren 
måste besluta om vilken typ av data som skall presenteras och om detta är forskarens egen beskrivning 
av vad som ses och hörs, eller om det är vad de medverkande informanterna i studien säger som är det 
väsentliga. Den typ av data som författaren studerar är utifrån dessa sorteringskategorier vad 
informanterna säger som är det relevanta i denna studie. I diskussionskapitlet kommer författaren att 
analysera svaren utifrån och relatera dessa till tidigare forskning som beskrivits under rubriken tidigare 
forskning men även till andra studier som författaren anser vara relevant och som knyter an till ämnet. 

Forskningsetiska aspekter 
Innan alla intervjuer ägde rum lämnade författaren ett informationsbrev (se bilaga 1) till samtliga 
rektorer för godkännande, som bilaga till informationsbrevet gavs intervjuguiden (se bilaga 2) med de 
frågeställningar som författaren dikterat. Samtliga informanter har fått tillfälle att under ca fem 
minuter innan varje intervjus start granska frågorna. De fyra forskningsetiska principerna som 
författaren till denna studie följt är: 

• Informationskravet – forskaren skall utförligt informera berörda om sin studie.
• Samtyckeskravet – alla berörda har rätt att själva bestämma över sin medverkan.
• Konfidentialitetskravet – Forskningsmaterialet skall skyddas och förvaras säkert så att obehöriga 

inte  kan  ta  del  av  dem.  Det  handlar  om  sekretess  och  författaren  kommer  inte   publicera 
personuppgifter,  skolans eller ortens namn. Ingen berörd skall  kunna bli  identifierad i studien. 
Därför  kommer  författaren  att  fingera  alla  namn  på  informanterna  som  medverkat  i  denna 
undersökning. Alla namn är således pseudonymer i denna studie.

• Nyttjandekravet  –  de  uppgifter  som  författaren  samlar  in  kommer  endast  att  användas  för 
forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).

Även kravet på skydd mot otillbörlig insyn har tagits i beaktande det vill säga individskyddskravet. 

Då samliga elever som deltagit i intervjuerna haft en minimiålder av 18 år under intervjuernas 
genomförande har inget samtyckesbrev ansetts nödvändigt att ge ut. Dock har innan varje intervjus 
genomförande en genomgång av de fyra forskningsetiska principerna inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet, 2002) muntligt förklarats och fått ett muntligt 
godkännande i början av den inspelade intervjun av varje deltagare. 
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Samtliga medverkande i denna studie har helt frivilligt ställt upp och gett sitt samtycke både till att bli 
inspelad och att medverka. Personliga delar kommer att anonymiseras så att identifiering av 
personerna i studien inte ska vara möjlig. Detta gäller både yrken och sysselsättningar som bytts ut 
mot likvärdiga yrken och sysselsättningar för att skydda allas konfidentialitet.

Författarens maktposition i förhållande till samtliga respondenter har varit balanserad och byggd på 
tillit och respekt för varandra, detta har resulterat till att vissa fall av känsligt material har delgivits 
författaren under vissa intervjuer som i framtiden kanske kan tillföra skada för personen eller 
personerna i fråga. I detta finns en medvetenhet hos författaren som efter studiens genomförande 
kommer att radera samtliga inspelade intervjuer och transkriptionsmaterial.  

.

Studiens tillförlitlighet 
Författarens intention med denna studie är att skapa en inblick i hur elever berättar om sitt val av 
gymnasieprogram samt vad som kännetecknar valet utifrån varje individs unika referensramar i 
sammanhanget, detta kan vara av nytta för att skapa sig kunskap i vad som anses vara relevant samt 
inte relevant för dessa elever när de utsätts för en val situation som ska komma att prägla elevernas 
framtida vidare utbildning och/eller eventuella framtid inom arbetslivet.

Studiens tillförlitlighet går att ifrågasätta eftersom den enbart grundar sig på intervjuer som inriktar sig 
på elevers berättelser och erfarenheter vilket gör att det inte med full exakthet går att säga vad som är 
sant eller falskt byggt på elevernas svar på mina intervjufrågor. Om dessa svar inte skulle vara 
sanningsenliga skulle det få till följd att det även skulle vara svårt att veta om resultatet är tillförlitligt 
eller inte.

Undersökningen ger en beskrivande bild utifrån tio stycken elevers berättelser och författaren vill 
betona att dessa tio stycken elever från mitt urval inte nödvändigtvis behöver utgöra en generell bild 
av hur alla elever i Sveriges kommuner resonerar kring sitt gymnasieval. Dock hävdar författaren att 
studiens resultat känns trolig för en majoritet av elever på dessa två program i Sveriges 
gymnasieskolor. 

Ord och handling är två helt skilda företeelser och författaren vill med denna studie kunna bidra till en 
inblick i vad dessa tio elever i hans urval ser på sitt val av gymnasieprogram utifrån beskrivningar 
gjorda av elever som varit i en situation som kräver reflektion och tänkande inför en avgörande 
handling som ett gymnasieval är.

De motiv och värderingar som samtliga tio elever ger uttryck för i denna studie behöver inte vara 
konstant över en längre tid. Med detta menar författaren att vissa gymnasieprogram under en viss tid 
kan verka mer populär att söka till än andra. Detta behöver inte möjligtvis avspegla en fallande 
kunskapstrend bara för att en majoritet av elevkullen år 2013 i den aktuella kommunen väljer att läsa 
på yrkesförberedande program snarare än högskoleförberedande program. 

Intervjufrågorna anser författaren knyta an till studiens syfte och överlag känner han sig övertygad om 
att rätt frågeställningar har formulerats för detta ändamål. 
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Resultat och analys
I detta kapitel kommer resultaten av intervjusvaren att presenteras. Resultaten presenteras tillsammans 
med analyserna i olika tematiska forskarkategorier där både likheter och olikheter redovisas i de svar 
som eleverna gett i de olika gymnasieprogrammen. Ingen hänsyn kommer att tas till den ordning som 
informanterna blev intervjuade när dessa presenteras. 

Framtidsvision för alla, men målen att nå olika
När författaren ställde frågan ”Beskriv vad du gör om 15 år” visade det sig att alla elever hade en 
framtidsvision om sitt yrke eller med framtida fortsatta studier. Svaren som eleverna gav skiftade dock 
i synen på hur de ser på sina framtidsplaner. Två av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet 
såg gärna sin framtid levandes i ett annat land:

Om 15 år så, ja då bor jag i USA, går runt på Wallstreet och kollar på aktie tavlorna, ja nåt sånt, fast 
lika gärna skulle jag kunna sitta i nån bungalow i Thailand å hänga i nån hängmatta där å dyka hela 
dagarna, det skulle jag också kunna göra (Axel, Naturvetenskapliga programmet).

Då tror jag jobbmässigt då jobbar jag förmodligen med något teoretiskt med utomlandskontakter 
framförallt i USA, skulle mycket väl kunna bo i USA faktiskt (Oskar, Naturvetenskapliga 
programmet)   

De mål som samtliga elever på Barn- och fritidsprogrammet hade, skiljde sig jämfört med Axel och 
Oskars svar, då ingen av samtliga fem elever ansåg att bo och jobba i ett annat land var mål att nå i sin 
framtidsvision. Istället var det mer inriktat på att bilda sig en yrkesidentitet i Sverige:

Om 15 år är jag vakt, ingen tvekan. Förmodligen har jag sambo kanske barn, det är svårt att säga 
(Niklas, Barn- och fritidsprogrammet).

15 år, bra fråga, antagligen så sitter jag väl i en lägenhet kanske med en familj, vem vet jag kanske är 
på nån utbildning om jag nu jobbar som tulltjänsteman i Sverige (Olof, Barn- och fritidsprogrammet). 

Att ha ett yrke är viktigt för dessa fyra elever i framtiden, en skillnad som författaren tycks se är att 
eleverna på Barn- och fritidsprogrammet tycks ha en tydligare framtidsvision över vad de specifikt vill 
jobba med än eleverna på det Naturvetenskapliga programmet.

Familjebildning tas upp som ett eventuellt delmål att hinna med inom 15 år både för Olof samt Niklas 
medan det helt saknar relevans för Axel och Oskar. 

De framtidsvisioner som samtliga fem elever på det Naturvetenskapliga programmet berättar tyder på 
att de i framtiden kommer att studera vidare på Universitet eller högskola. 

Studier ligger högt på agendan för samtliga fem elever även om vissa kan känna sig skoltrött, på 
frågan om eleverna har några planer på att studera vidare efter studenten svarade samtliga fem:

Ja, eftersom det är natur så måste man ju nästan studera vidare, efteråt, det, man e ju ingen, det är ju 
bara en utbil, eller man måste ju söka nåt, eller utbilda sig vidare för att kunna få ett bra jobb (Oskar, 
Naturvetenskapliga programmet)  
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Inte nu, det har jag länge varit bestämd på, för det första har jag inte bestämt mig vad jag vill plugga 
till, delvis asså a läkare finns kvar absolut, men det e inte självklart längre och sen är jag otroligt 
skoltrött, nu e det liksom ja, det gäller att hålla upp det här sista men det är, a jag tror inte riktigt att 
jag skulle orkat om jag hade i tankarna att i höst gäller det igen liksom, utan nu är det lite målet att 
bara bli klar så att ja ABSOLUT jag ska plugga vidare (Rosanna, Naturvetenskapliga programmet) 

Ja, jag tänkte plugga vidare till civilingenjör på KTH, nu till hösten (Conrad, Naturvetenskapliga 
programmet)

Ja, det har jag, som sagt tekniskt basår å sedan så högskola, antagligen KTH om jag nu kommer in på 
tekniskt basår där så lär jag plugga vidare där (Olle, Naturvetenskapliga programmet).

Helst av allt vill jag inte göra det direkt, men absolut såsmåningom (Axel, Naturvetenskapliga 
programmet). 

Att studera vidare för dessa elever ses som en självklarhet där bland annat jobb som civilingenjör och 
eventuellt läkare finns representerade, att skapa sig en karriär i framtiden ses som elementärt för 
samtliga fem eleverna. Oskar ger en beskrivning av att han vill kunna få ”ett bra jobb” som man 
endast kan få om man studerar vidare enligt honom. Jobben som samtliga strävar att utbilda sig till är 
yrken som kräver minst 3-5års studier på Universitet eller Högskola och kategoriseras som yrken med 
en hög ingångslön enligt Svenskt Näringslivs topplista över yrken med högst respektive lägst 
ingångslön (Svensktnäringsliv, 2013).  

Man kan tydligt se att eleverna på det Naturvetenskapliga programmet innehar en hög grad av 
kulturellt kapital genom att alla elever är välinformerad och medveten i sin framtidsvision om ett yrke 
som innebär högre studier, som i sin tur förstärker det symboliska kapitalet då en examen från 
Kungliga tekniska högskolan (KTH) anses inneha en hög dignitet i det Svenska samhället. 

Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet gav andra mål att nå i sin framtidsvision, när samma fråga 
om eleverna har några planer på att studera vidare efter studenten ställdes till samtliga fem elever: 

Nej, inte alls (Olof, Barn- och fritidsprogrammet).

Inte direkt, men nån gång i framtiden kanske (Sakarias, Barn-och fritidsprogrammet)

Tre av fem elever visade sig vara bestämd på att studera vidare direkt efter studenten till yrken 
som fritidspedagog, vakt eller förskollärare. Dessa yrken marknadsför programmet sig för att ge 
kurser som har till syfte att förbereda för högskolestudier inom dessa områden. Olof ger ett 
tydligt svar på frågan medan Sakarias ger en mer tveksam intonation till att studera vidare efter 
studenten. Synen på skolan och utbildning som Olof ger är att han tydligt avstår från att studera 
vidare. Ambjörnsson (2007) beskriver att retoriken som fördes av elever på Samhällsprogrammet 
riktat mot elever på Barn- och fritidsprogrammet var att de visar ett allmänt ointresse för skolan. 
Intressant att notera i sammanhanget är att trots att Barn- och fritidsprogrammet profilerar sig 
som ett yrkesförberedande program också ser värdet i att öka det kulturella kapitalet hos de 
elever som går programmet, främst genom att visa genom information på deras hemsida att 
vidare studier på högskola eller universitet premieras. Hjelmér (2012) poängterar detta genom att 
Barn- och fritidsprogrammet genomgått förändringar och att man måste som elev på detta 
program räkna med vidare studier för att vara behörig för de arbeten som föreslås.

Man kan tydligt skönja en generell trend i framtidsvision hos alla på respektive program att 
vidare studier efter studenten ses som viktigt, även om dessa vidare studier i vissa fall inte tar sin 
början direkt efter studenten så verkar det finnas tankar på att studera vidare senare i livet (se 
Sakarias svar). Nio av tio elever totalt ger uttryck av att vidare studier anses viktigt. Jonsson 
(2001) menar att det hos elever finns en hög förväntan om en belöning efter skolutbildningen och 
att relationen mellan skolan, kunskap, arbete och en bra lön är tydlig hos eleverna. Detta stämmer 
väl in på de framtidsvisioner som samtliga elever på båda programmen ger uttryck för i min 
undersökning, dock är det kulturella respektive symboliska kapitalet närvarande i högre grad hos 
eleverna på det Naturvetenskapliga programmet än hos elever på Barn- och fritidsprogrammet. 
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Pengar som en del av det symboliska kapitalet 
Att ha pengar i olika hög grad och helst vara ekonomiskt oberoende spelar en avgörande roll 
mellan eleverna på de olika programmen, symbolvärdet i att ha mycket pengar var högt 
respektive lågt. Författaren började se ett mönster som han anser vara relevant att föra fram, 
Detta mönster framkom då en följdfråga till: ”Vad är viktigt i livet för dig?” ställdes som 
behandlade ämnet pengar och dess relevans för informanterna ifråga:

Nej, jag kommer klara mig det vet jag, det gör man på ett heltidsyrke (Niklas, Barn- och 
fritidsprogrammet).

Nej, jag e lycklig som jag är faktiskt (Olof, Barn- och fritidsprogrammet)

Näää, nej det tror jag inte asså, jag har inte riktigt tänkt på det (Sakarias, Barn- och 
fritidsprogrammet).

Inte just pengar i sig, det är väl mer att kunna göra olika saker med sina kompisar, jag kan känna, jag 
har ju alltid tyckt att dom har ju mer pengar än vad jag har, dom får sina saker av sina föräldrar men 
det är ju så jag är uppväxt asså, jag har inte fått allt på en räkmacka som dom flesta har. Det tycker 
jag är skönt nu, väldigt skönt, jag känner att jag kan ta mer ansvar över mig själv än dom flesta 
(Petra, Barn- och fritidsprogrammet).

Nej, så länge jag kan leva på min lön så är jag nöjd (Pelle, Barn- och fritidsprogrammet). 

Att ha mycket pengar är viktigt för mig (Oskar, Naturvetenskapliga programmet). 

Ja, det är väl något som ingår i min själva utbildning å så, det är ju en såhär typ morot till varför jag 
vill bli civilingenjör å få det klart, man får ju rätt så bra pengar (Conrad, Naturvetenskapliga 
programmet).

Att ha ett bra jobb och inte oroa mig över ekonomin skulle jag säga, det är den eviga strävan, för ja i 
det här samhället har du bra ekonomi så flyter oftast resten på bra, så e det ju (Olle, 
Naturvetenskapliga programmet).

Ja, jag vill känna att jag kan göra roliga saker utan att pengar är en begränsning för mig, så det har jag 
som slutmål ialla fall (Axel, Naturvetenskapliga programmet).  

Alla fem elever på Barn- och fritidsprogrammet ger uttryck för att pengar i olika hög grad spelar 
en mindre väsentlig roll i deras liv, medan fyra av fem elever på Naturvetenskapliga programmet 
ger en bild av att pengar i olika hög grad är viktigt i deras liv. Petra uppvisar en medvetenhet över 
värdet av pengar då hon poängterar att hennes kompisar har mer pengar än henne själv och att 
dessa pengar kommer från hennes kompisars föräldrar. Det visade sig att Petra under flera gånger 
under intervjun påpekade att hon jobbar hårt för de pengar hon tjänar genom två olika extrajobb 
som hon har vid sidan av hennes studier. Både Pelle och Niklas uppvisar en nöjdhet i att kunna 
leva på lönen som ett heltidsarbete kan ge. 

Endast Rosanna på det Naturvetenskapliga programmet ansåg sig inte ha någon kommentar på 
följdfrågan. Olle ger uttryck för att inte behöva oroa sig för ekonomin med argumentet att om 
man har god ekonomi så ”flyter ofta resten på bra” Detta yttrande tyder på att han är väl 
medveten över pengar som en relevant tillgång i ett enligt honom samhälle styrt av pengar. 

Olles antydan går att förstå utifrån många synvinklar, en av dessa kan vara massmedias roll i att 
sprida budskap via TV program som bland annat Postkodmiljonären och Bingo Lotto som har till 
syfte att göra människor rik eller ekonomiskt oberoende. Att vinna stora summor pengar är ofta 
förknippat med affekten glädje för den som vinner och det är oftast denna glädje affekt som dessa 
TV program bidrar med att förmedla till alla samhällets medborgare, oavsett klass, kön eller 
utbildningsnivå. Massmedias roll och påverkan på barn och ungdomar i samhället får aldrig ses 
som trivialt eller bagatellartat.
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Pengar som ekonomiskt kapital, är ett verktyg till ett ökande av det kulturella kapitalet då pengar 
i sig anses vara det som bidrar till att individen kan köpa sig tillgångar eller upplevelser som hos 
individen har och ger ett högt symboliskt kapital. Pengar kan både utgöra ett utanförskap eller ett 
inkluderande i samhället och det får med detta även relevans för det sociala kapitalet då pengar 
intar ett dominansförhållande, antingen har man pengar eller så har man inte pengar att köpa sig 
tillgångar eller upplevelser.        

Socioekonomiska skillnader och påverkan 

Vissa skillnader går att skönja hos elevernas föräldrar i utbildningsbakgrund mellan respektive 
program. Enligt både Ambjörnsson (2007) och Hjelmér (2012) är detta ett känt faktum att en 
majoritet av elever som går på Naturvetenskapliga programmet kommer från mer studievana 
hem, där båda eller en förälder har yrken som kan klassas som högre medelklass, där yrken som 
är ansedda att ha ett högt symboliskt kapital i samhället är representerade, som exempelvis: 
läkare, forskare och tandläkare. I Hjelmérs studie visade det sig att drygt hälften kom från hem 
som hon klassificerar som arbetarklass där föräldrarna innehar yrken som exempelvis: 
undersköterska, vaktmästare eller bilmekaniker i hennes urvalsgrupp på Barn- och 
fritidsprogrammet (Hjelmér, 2012).

På frågeställningen: ”Vilken utbildning har dina föräldrar?” Svarade samtliga fem elever på de 
olika programmen:

Mamma har gått förskollärarprogrammet på högskola, pappa är egenföretagare så han har aldrig 
behövt studera på högskola riktigt (Oskar, Naturvetenskapliga programmet).

Pappa har läst 60 högskolepoäng på universitetet och mamma har läst två årig samhällsvetenskaplig 
linje på gymnasiet (Rosanna, Naturvetenskapliga programmet). 

Pappa är yrkessoldat och morsan är grundskolelärare (Conrad, Naturvetenskapliga programmet). 

Min mamma har en utbildning från universitetet (Olle, Naturvetenskapliga programmet). 

Mamma gick en kocklinje å pappa läste teknik på gymnasiet (Axel, Naturvetenskapliga programmet).

Mamma är undersköterska och pappa har en två årig gymnasieutbildning, sen har han gått lärling nåt 
(Niklas, Barn- och fritidsprogrammet). 

Mamma hon gick väl nån universitetsutbildning på Karolinska Institutet har jag för mig å så va det 
OP programmet innan då på gymnasiet, men farsan slutade ju plugga i plugget när han gick ut nian, 
då började han som traditionell lärling inom byggbranschen så sen han var 16 år så har han varit där i 
hela sitt liv (Olof, Barn- och fritidsprogrammet). 

Pappa gick byggprogrammet och mamma gick omvårdnad på gymnasiet (Sakarias, Barn- och 
fritidsprogrammet). 

Pappa har gymnasieutbildning men sen inge mer, å sen mamma hon har undersköterska tror jag, å sen 
e det ju fritidspedagog nån sån här utbildning hon har läst på högskola (Petra, Barn- och 
fritidsprogrammet). 

Mamma fick utbildning via arbetet, hon har gymnasieutbildning och pappa har gått mattläggarlinjen 
på gymnasiet, så båda har gymnasieutbildning (Pelle, Barn- och fritidsprogrammet).

Skillnaderna i utbildningsbakgrund på föräldrarna efter samtliga elevers berättelser visar på ett 
resultat som tyder på att fyra av fem elever på det Naturvetenskapliga programmet har minst en 
förälder som har studerat på universitet eller högskola (Oskar, Rosanna, Conrad och Olle) medan 
motsvarande siffra för elever på Barn- och fritidsprogrammet som har någon förälder som har 
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studerat på högskola eller universitet är två av fem (Olof och Petra). I författarens urvalsgrupp i 
respektive program så visade det sig att såkallade blandklassfamiljer som Hjélmer (2012) menar 
är då den andre föräldern oftast klassificeras som arbetarklass. I författarens studie visade detta 
sig även gälla för honom, då minst en av föräldrarna till eleverna på båda gymnasieprogrammen 
har eftergymnasial utbildning, Ingen av eleverna från respektive gymnasieprogram hade två 
föräldrar som var högskoleutbildad. I fallet med Olle var pappan inte närvarande i hans liv och 
ingen vetskap om hans utbildning gavs, då Olle inte visste. 

Enligt Hjélmer (2012) börjar fenomenet med såkallade blandklassfamiljer där minst en av 
föräldrarna har en högskole eller universitetsutbildning bli vanligare.  Detta visar sig även gälla 
för elevernas föräldrar på de båda gymnasieprogrammen (främst på det Naturvetenskapliga 
programmet) i författarens urvalsgrupper. 

Något som kan ses som anmärkningsvärt och avskiljande i jämförelse med Hjélmers (2012) 
urvalsgrupp på det Naturvetenskapliga programmet i hennes studie var att det visade sig att 
endast ett fåtal elever kommer från hem där endast några elever har en förälder som klassificeras 
som arbetarklass. De flesta av eleverna kom från hem där båda föräldrarna hade likartade 
ekonomiska och sociala positioner i samhället (Hjélmer, 2012). Detta är något som inte stämmer 
in på författarens urvalsgrupp på Naturvetenskapliga programmet där resultatet tyder på det 
motsatta, att ingen av elevernas båda föräldrar har en likartad social eller ekonomisk bakgrund.

På frågan: ”Vad jobbar dina föräldrar med?” visade det sig att svaren varierade även här: 

Mamma jobbar just nu som förskollärare och pappa jobbar som kvalitetschef på ett byggföretag 
(Oskar, Naturvetenskapliga programmet).

Min pappa är stadsråd, han är inte aktivt stadsråd längre men har alltid hållit på med det och min 
mamma jobbar åt landstingsrådet (Rosanna, Naturvetenskapliga programmet).

Både mamma och pappa har en firma (Conrad, Naturvetenskapliga programmet). 

Min far har jag ingen aning om vad han jobbar med, min mamma jobbar som undersköterska (Olle, 
Naturvetenskapliga programmet).

Mamma jobbar på kontor som sekreterare, och pappa är projektledare på nån firma (Axel, 
Naturvetenskapliga programmet).

Pappa är golvläggare och min mamma är undersköterska (Niklas, Barn- och fritidsprogrammet).

Min farsa är skyddsombud och han är även betongarbetare, mamma däremot är sjuksköterska (Olof, 
Barn- och fritidsprogrammet).

Pappa jobbar inom byggbranschen och mamma jobbar som undersköterska (Sakarias, Barn- och 
fritidsprogrammet). 

Min mamma e vad heter det, fritidspedagog och min pappa jobbar på IKEA (Petra, Barn- och 
fritidsprogrammet).

Min pappa är mattläggare och min mamma är undersköterska (Pelle, Barn- och fritidsprogrammet).

I både Conrads och Olles fall visar det sig att föräldrarna har bytt karriärväg som inte direkt har 
någon relevans för deras utbildningsbakgrund, i Conrads fall är pappan utbildad till yrkessoldat 
och mamman är utbildad till grundskollärare, något som ingen utav dessa jobbar med i nuläget. 
Conrads båda föräldrar har istället en firma som båda arbetar aktivt inom. I fallet Olle har 
mamman en utbildning från universitetet men hon jobbar för tillfället som undersköterska. 

I fallet med elevernas föräldrar från Barn- och fritidsprogrammet visade det sig att samtliga fem 
elevers föräldrar jobbar inom sektorer som de har relevant utbildning för. I Pelles fall fick 
mamman utbildning via sitt arbete till undersköterska, något som hon jobbar med i dagsläget. 

De arbetarroller som föräldrarna verkar ha på de båda programmen varierar och man kan skönja en 
skillnad i rörlighet på arbetsmarknaden mellan föräldrar till barn på de olika programmen. 
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Inställningen till att göra en karriär inom yrkeslivet tycks till synes inte vara relevant för samtliga 
elever på Barn- och fritidsprogrammet medan det ses som övervägande relevant för eleverna på det 
Naturvetenskapliga programmet. På följdfrågan som ställdes om eleverna skulle kunna tänka sig att 
jobba med något av de yrkena som deras föräldrar har svarade samtliga elever:

Om jag blev tvungen att välja, asså då skulle jag kunna tänka mig pappas jobb, inte mammas jobb, 
för att det känns som att det är väldigt lite pengar att vara förskollärare (Oskar, Naturvetenskapliga 
programmet). 

Stadsrådsgrejjer är nej för mig, jag kanske ska satsa på att bli läkare (Rosanna, Naturvetenskapliga 
programmet).

Hmmmm, njae, svår fråga, men om jag får min utbildning det jag vill ha, då skulle jag nog köra på 
mitt eget, men om jag inte skulle orka eller klara av vidarestudierna så skulle jag fortsätta som dom 
eller ta över efter dom (Conrad, Naturvetenskapliga programmet).

Nej, inte som undersköterska, men som IT - konsult som min bror (Olle, Naturvetenskapliga 
programmet).

Nej, pappa rekommenderar mig inte att göra det som han gör, för han tycker att det själv är tråkigt 
och varken mamma eller pappa tjänar tillräckligt mycket pengar som jag vill tjäna när jag blir stor, 
jag vill tjäna mer än mina föräldrar, jag är ett större läshuvud än vad pappa är, han brukar kalla mig 
för det största läshuvudet i familjen, så han tycker att jag ska utnyttja min chans och det skulle jag 
inte göra om jag blev som honom (Axel, Naturvetenskapliga programmet). 

Golvläggare aldrig, jag vet hur pappa skadar sig och jag vet hur slitsamt det är, jag har sommarjobbat 
med han, jag skulle kunna jobba som undersköterska som min mamma (Niklas, Barn och 
fritidsprogrammet).

Jag har alltid haft som baktanke att jobba som plåtslagare eller nåt sånt, jag har alltid gillat liksom 
hålla på å fimpla med saker å så här mycke, vad ska man säga  handy work liksom få jobba med 
händerna å sånt där så det har alltid varit en baktanke, pappa jobbar ju inom byggbranschen och han 
tog upp för mig vad det innebär att vara plåtslagare, men ingenting med sjuksköterske grejjer eller 
läkargrejjer eller sånt, det har aldrig intresserat mig, det är för komplicerat (Olof, Barn- och 
fritidsprogrammet).

Ja, jag skulle kunna tänka mig båda två tror jag (Sakarias, Barn- och fritidsprogrammet). 

Jag extrajobbar på pappas jobb just nu och på mammas jobb så ja asså just mammas jobb ja det skulle 
jag verkligen kunna göra, jag tycker det är jättekul och det hade verkligen, jag hade inte kunnat jobba 
på posten som heltid men jag skulle fortfarande kunna jobba där extra hur mycket som helst, jag 
tycker fortfarande det är kul, så det går (Petra, Barn – och fritidsprogrammet).

Mattläggare i så fall (Pelle, Barn- och fritidsprogrammet). 

Föräldrarnas inflytande på deras barn är tydligt i alla fallen även om dessa skiljer sig åt i 
intensitet, den beskrivning som Axel och Olof gör, tyder på att föräldrarna har en stor påverkan 
på vad deras barn bör göra respektive inte bör göra med sina yrkens och karriärsval. Oskar och 
Axel ger en referens till pengar och yrkesval med att påpeka att de inte kan tänka sig yrken som 
innehar ett lågt symboliskt kapital, detta gör sig tydligt gällande i jämförelse med alla elevernas 
berättelser då endast Oskar och Conrad eventuellt kan se en framtid i något av yrkena som deras 
föräldrar har. Conrad ger dock en beskrivning av att om han inte skulle klara av sina 
vidarestudier så kan han tänka sig att ta över sina föräldrars företag inom städbranschen. Ingen av 
samtliga elever på Barn- och fritidsprogrammet beskriver att de vill satsa på ett yrke som av 
samhället har ett högt symboliskt kapital som exempelvis läkare eller advokat, av berättelserna att 
döma duger arbeten som programmet ämnar ge utbildning för mycket väl för dessa elever. Dessa 
inställningar till yrken och karriär tycks komma från hem förhållanden där en eller båda 
föräldrarna ger förslag på eller är med och påverkar sina barn att välja yrke, men även utbildning 
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som i fallet med Axel, han vill även utifrån sina berättelser tjäna mer än sina föräldrar vilket han 
vet att de yrken som deras föräldrar har inte är vad han efterfrågar, när det kommer till inkomst 
för arbetet. Det sociala kapitalet i form av påverkan från föräldrar och vardagstänkandet utifrån 
vad som anses inneha ett högt symboliskt kapital (i detta fall pengar kopplat till yrkesval i olika 
hög grad) gör sig gällande hos elever på de båda programmen i någorlunda samma nivå, men att 
hitta vägen till yrket som anses passa in på personen i fråga ser olika ut på individnivå och att en 
bidragande orsak till detta är gymnasievalets relevans för att förmedla utbildningskapital till 
eleverna. 

Elevernas syn på sitt gymnasieval, några viktiga 
aspekter 
Att gymnasievalet med tydlighet anknyter till elevernas kulturella kapital när det gäller deras 
inställning till vad deras utbildning ska resultera i visar sig tydligt i respektive urvalsgrupp på de 
båda programmen. Det tycks finnas en tydlig medvetenhet i vad som förväntas av varje elev 
utifrån varje elevs förutsättningar. Deras val av gymnasieprogram blir en del av deras identitet för 
tre år och kanske även för hela livet. 

Det tycks finnas makthierarkier där Barn- och fritidsprogrammet i relation till Naturvetenskapliga 
programmet anses ha ett sämre ”rykte” på den aktuella skolan där författaren samlat in sitt 
material. Detta påpekar även Ambjörnsson (2007) i sin studie att hon kunde märka av på den 
skola hon utförde sin etnografiska studie på. Detta kan ha att göra med de beskrivningar som fyra 
av fem elever på det Naturvetenskapliga programmet ger uttryck för i sin syn på de 
yrkesförberedande programmen generellt. Frågeställningen var om det finns något 
gymnasieprogram som eleven inte skulle kunna tänka sig att gå:   

Det man inte blir behörig till högskolan, jag tror att jag värdesätter tiden i skolan så högt att jag asså 
jag tycker ju att det är kul med musik å sånna estetiska grejjer, jag tycker att det är jättekul att snickra 
å massa sånna grejjer men jag tror att jag värdesätter skolan på ett annat sätt, så att det kan man göra 
utanför skolan, jag kan jätte gärna gå någon musikkurs men inte, inte i den obligatoriska skoltiden 
(Rosanna, Naturvetenskapliga programmet). 

Estet, Jag förstår inte syftet varför man går det asså jag är ingen konstnärlig människa så å jag förstår 
inte varför man går det för om man kollar på såhär samhället och arbetsmarknaden så ser det inte ljust 
ut för dom liksom, det känns liksom onödigt att gå det (Conrad, Naturvetenskapliga programmet).

Hotell och restaurang skulle jag verkligen inte kunna gå, det är inte mig (Olle, Naturvetenskapliga 
programmet).

Barn- och fritid, alla yrkesförberedande programmen, (Axel, Naturvetenskapliga programmet). 

Dessa berättelser tyder på att eleverna som går på det Naturvetenskapliga programmet inte skulle 
kunna tänka sig att studera på ett yrkesförberedande program. De berättelser som Rosanna och 
Conrad för fram har sin grund i att de inte ser någon relevans i att studera på estetiska program 
eller på byggprogrammet, då Rosanna värdesätter skolan högre än de som går dessa 
yrkesförberedande program medan Conrad ger en annan beskrivning utifrån en samhällsaspekt 
där han inte ser något syfte med dessa program då han ger en dyster bild av arbetsmarknaden. 

Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet ger sin version på samma fråga: 

Natur, helt onödigt för mig (Niklas, Barn- och fritidsprogrammet).

OP, Teknik, Natur och Samhällsprogrammet, jag har aldrig varit nåt sånt här mattesnille (Olof, Barn- 
och fritidsprogrammet).
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Dom hära riktigt, det är nästan bara teoretiskt, det är inget annat att göra å det är dom hära, du ska 
upp till ända matte e typ. Natur och Samhälle, jag skulle aldrig kunna sätta mig in i den situationen 
för mig själv för att jag vet att jag aldrig skulle klara av det (Petra, Barn och fritidsprogrammet).

Samhällsprogrammet och Natur, de här mer teoretiska programmen du vet, jag har för mig att 
samhällsprogrammet inte får en riktig såhär, yrkesroll å jag vill gärna ha en yrkesroll när jag går ut 
gymnasiet, det får man ju inte där (Pelle, Barn- och fritidsprogrammet). 

Fyra av fem elever ger en tvärtemot bild från vad eleverna på Naturvetenskapliga programmet 
ger över program som de inte skulle kunna tänka sig att gå. Pelle ger i sitt resonemang en mycket 
intressant och tankeväckande svar, då han gör kopplingen yrkesförberedande program och 
yrkesroll. Resonemanget som Pelle för ger en tydlig bild av relevansen av att programmet inte 
bara ska ge relevant kunskap utifrån ett intresse utan även att programmet ska bidra till att ge en 
yrkesidentitet. Niklas som har som vision att studera på polishögskolan ser det inte som viktigt 
att studera på Naturvetenskapliga programmet då han vet att det kursutbud som ges på det 
programmet inte behövs och därför ser han det som onödigt att läsa natur.

Utifrån berättelserna som eleverna på de olika gymnasieprogrammen ger kan man tyda en 
självsäkerhet i att gymnasievalet utifrån varje elevs kulturella kapital är korrekt valt utifrån en 
självmedvetenhet över elevens begränsningar respektive begåvningar inom olika ämnen. Detta 
bekräftas utifrån elevernas berättelser om hur de tänkte inför deras gymnasieval:    

Jag vet fortfarande inte vad jag vill göra sen, därför valde jag natur eftersom det är ett stort val efter 
gymnasiet. Man har mycket behörighet att välja nästan vad man vill att söka till efteråt, också gillar 
jag matte, jag tycker att matte är lätt också, därför valde jag natur, jag gillar de naturvetenskapliga 
ämnena så det var ett ganska självklart val för mig (Oskar, Naturvetenskapliga programmet).

Jaa, jag har alltid haft en, asså min uppväxt går ut på lite att man ska vara duktig i skolan, man ska ha 
bra betyg, man ska va sån, det är något jag alltid har fått lära mig, att betygen väljer vad jag vill göra i 
framtiden, så jag har alltid satsat mot bra betyg och sen har jag väl alltid haft en dröm om att bli 
läkare, när jag valde gymnasielinje så bestämde jag att jag skulle välja någonting så jag hade 
möjlighet att uppnå mina drömmar och kunna välja vad jag ville bli senare eftersom jag inte var 
självklar och därför valde jag natur för att det skulle va den bredaste linjen för vidare studier kan man 
väl säga (Rosanna, Naturvetenskapliga programmet). 

Eftersom jag hade ju rätt så bra betyg å så, så ville jag ha mer utmaning och då var naturprogrammet 
något som passade mig å samtidigt var jag intresserad av naturämnen (Conrad, Naturvetenskapliga 
programmet).

Först å främst så valde jag bort alla de här yrkesförberedande med bygg å sånt här, för det är inte 
riktigt min stil å sen så hade jag det ganska lätt i skolan så jag tänkte att jag tog nåt som öppnar dörrar 
så jag har alla förutsättningar för vad jag vill bli sen, jag hade ingen aning om vad jag ville bli när jag 
gick ut nian så då tog jag något ganska öppet liksom (Axel, Naturvetenskapliga programmet).

Att gymnasievalet för de som går på Naturvetenskapliga programmet poängterar tryggheten i att 
välja ett program som är ”öppet” att välja vad man vill på högskola eller universitet ges också 
som ett starkt argument för att gymnasievalet känns korrekt för dessa elever. 

Olle å sin sida var den enda elev som gav en annan beskrivning över vad han i efterhand ansåg 
över sitt gymnasieval: 

Jag var väldigt osäker på vad jag ville bli i framtiden, å nu lite såhär i efterhand så ångrar jag faktiskt 
mig att jag valde natur för att nu känner jag att jag inte är den personen som verkligen pluggar så 
väldigt mycket, utan jag är mer den som tycker om att göra lite mer praktiska saker än att faktiskt 
hålla på med studier å det är väldigt segt att komma på det på efterhand eller å att märka det lite 
senare när man faktiskt går i trean och faktiskt ska ta studenten nu (Olle, Naturvetenskapliga 
programmet). 

Trots att Olle poängterar att han inte är en person som gillar att ”plugga” så ger han ändå 
argumentet över sitt val att han var väldigt osäker på vad han ville bli i framtiden, trots att han på 
senare hand ångrar sitt val och inte alls känner att han har ett större intresse för de 
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naturorienterade ämnena. Både Rosanna och Conrad tar upp betygsaspekten som en viktig faktor 
till att de valde att läsa på det Naturvetenskapliga programmet. Betyg är något som återkommer 
vid ett flertal tillfällen under författarens intervjuer med eleverna på de båda 
gymnasieprogrammen. Enligt både Rosannas och Conrads utsagor har de för tillfället MVG i 
samtliga ämnen och de finner skolan både rolig och lärorik, främst utifrån att de får läsa 
karaktärsämnen som bland annat fysik och kemi. 

Rosanna påpekar också att hon under sin uppväxt fått höra att man ska vara duktig i skolan för att 
det är betygen som väljer vad man vill göra i framtiden. Detta uttalande tyder på ett högt 
kulturellt kapital i inställningen till vad hennes nuvarande studier ska bidra till. 

Skolverket har under år 2010 uppmärksammat en oro över att för få unga intresserade sig för 
naturvetenskap och teknik. Man startade till följd av detta en kampanj med syftet att locka fler 
elever i niondeklass till att söka till Naturvetenskapliga programmet. Kampanjen kallades för 
”Den breda linjen” och den bestod i att nio informationsfilmer om det Naturvetenskapliga 
programmet visades för elever i nian (Skolverket, 2013). Detta tyder på en avvikande trend hos 
eleverna i nian för de naturorienterade ämnena, något som Olle får representera i min 
undersökning även om han kämpar sig igenom programmet eftersom studenten är nära. 

På följdfrågan om i vilken grad prov och läxor ges, ger Rosanna ett övergripande svar som 
beskriver hela situationen med utdelningen av prov i hennes klass:

JA! Det är mycket prov, asså vi räknade på det nån gång och nu kommer jag inte äns ihåg vad det va 
för siffror, men asså men vi har ju i SNITT a minst ett prov i veckan och har vi otur asså nu, vi 
räknade på det, nu är det i och för sig sista terminen innan studenten och allt sista såhär, men asså jag 
räknade på det förra veckan å då har jag tolv prov kvar innan jag tar studenten, å det är vad är det nu 
kvar nio, åtta veckor sådär, så att det är väldigt tufft, det är högt tempo det är mycket prov å tyvärr är 
inte lärare alltid så duktiga på att prata med varandra, så mycket hamnar samtidigt å såhär, det 
kommer väldigt mycket å läxor har vi nästan varje vecka känns det som, det är tufft (Rosanna, 
Naturvetenskapliga programmet). 

Eleverna på Barn- och fritidsprogrammet motiverar sitt gymnasieval utifrån följande aspekter:  

Gymnasieprogrammet skulle vara roligt, och jag fick höra att Barn- och fritidsprogrammet var bra för 
vaktyrket, för jag har alltid vetat att jag vill bli vakt, just mycket kommunikationskurser, man 
redovisar mycket det ser bra ut på papper sen när man söker in till den utbildningen (Niklas, Barn- 
och fritidsprogrammet).

Jag ville ha någonting som har med människor att göra liksom mycket praktik och jag har aldrig varit 
nån plugghäst så att säga, så jag fick ju reda på att barn och fritid var ju mycket praktik och inte lika 
mycket teori som dom andra, så jag ville ha nån lite enklare linje som kunde leda till de jobb jag ville 
ha (Olof, Barn- och fritidsprogrammet). 

Jag vill ha det kul, därför valde jag en linje som verkade lugn på nåt sätt, inte så jättemycket plugg 
men a mer praktisk än teoretisk (Sakarias, Barn- och fritidsprogrammet). 

Jag valde två gymnasieprogram, jag valde barn och fritid och media skolan, där mediaprogrammet 
fanns valde jag bara för att en kompis gick där, jag ville verkligen inte gå där, jag ville gå barn och 
fritid för att jag verkligen gillar att jobba med barn, som tur var så kom jag in här också (Petra, Barn- 
och fritidsprogrammet).

Jag tänkte faktiskt inte så jättemycket, jag kände att det var ganska glasklart att jag ville jobba med 
ungdomar och barn så då vart det här det självklara valet kände jag (Pelle, Barn- och 
fritidsprogrammet).

Samtliga fem elever uppger att de ser sitt gymnasieval som självklart utifrån både intresse och 
utbildningskapital. Niklas och Sakarias berättar att gymnasieprogrammet ska vara ”kul” och de 
ger uttryck för en lustprincip över sitt gymnasieval. Enligt utsagor från tre av fem elever ges inte 
mycket läxor alls, utan studier under lektionstid premieras före hemarbete för att slippa ta med 
sig läxorna hem. 
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Betygen för samtliga elever ses inte som lika relevant och vid följdfrågan om varje elev tycker att 
de är nöjd över sina betyg så ges skiftande svar. Att vara nöjd är ett begrepp som tydligt skiljer 
sig utifrån varje elevs referensram över vad ”nöjd” över sina betyg menas på de respektive 
gymnasieprogrammen. 

Att få ett VG i betyg ansågs av eleverna på Barn- och fritidsprogrammet inneha ett högt 
symboliskt kapital medan det hos en majoritet av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet 
snarare sågs som ett misslyckande. 

Effekten av detta kan bli att eleverna på Barn- och fritidsprogrammet trots sin medvetenhet över 
att studietakten och programminnehållet skall vara ”kul” och ”lugn” till sättet är med och bidrar 
till ett stigmatiserade i tron om att höga betyg som en följd av skolprestationer inte eventuellt kan 
ge resultat i framtida yrkesval eller karriärsval.

Att eleverna på Barn- och fritidsprogrammet grundar sina val utifrån vetskapen om att de är mer 
praktiska än teoretiska till sin natur stärker deras självförtroende när de beskriver vilka faktorer 
som låg bakom deras val. Att utbildningen ska ha mycket praktik med relevans för framtida yrke 
gavs av samtliga elever.   

Petra ger i sin berättelse ett uttryck för det sociala kapitalets betydelse inför valet av 
gymnasieprogram, då hon valde två gymnasieprogram från början. Argumentet att läsa på 
Medieprogrammet är enligt henne bara för att hennes kompis gick det, det finns anledning att tro 
att en påverkan från hennes kompis ligger till grund för hennes andra val, men att hon redan från 
början visste att hon ville läsa Barn- och fritidsprogrammet eftersom hon verkligen gillar att 
jobba med barn, vilket såhär i efterhand var ett klokt och igenomtänkt val enligt henne. 

Diskussion 
Att eleverna själv får berätta hur de upplever sin framtid, vad som var viktiga aspekter i deras 
gymnasieval samt hur deras inställning till vidare studier är inom de olika gymnasieprogrammen 
utifrån ett barns perspektiv är alltid intressant att få ta del av. Man kan som lärare eller elev lätt skapa 
sig åsikter över hur vissa program på gymnasiet anses vara för mer än något annat, byggt på 
antaganden om kulturellt kapital hos eleverna på respektive program. Huvudresultaten i denna studie 
utifrån svaren från de frågeställningar som författaren delat in i kategorier som rör den sociala 
påverkan på individen, individens självbild och inställning till skola, arbete och karriär samt 
framtidsvisioner är som följer: 

Gymnasievalet är valt utifrån varje individs kulturella kapital. Valet är medvetet och igenomtänkt då 
eleverna på det Naturvetenskapliga programmet ger uttryck för att de inte skulle kunna studera på ett 
yrkesförberedande program och Barn- och fritidsprogrammets elever uttrycker att de inte skulle kunna 
studera på ett teoretiskt program som Samhällsprogrammet eller Naturvetenskapliga programmet. 
Argumenten för elevernas val grundar sig i att de som valt det Naturvetenskapliga programmet vill ha 
ett program som de anser vara ”öppet” för vidare studier på Universitet eller Högskola, medan 
eleverna på Barn- och fritidsprogrammet argumenterar sitt val utifrån att de vill skapa sig en 
yrkesidentitet efter studenten. Andra relevanta argument var att man får mycket praktik såkallad 
arbetsplats utbildning (APL) under sin utbildning och att studietiden skall vara ”kul” och ”rolig”.  

Föräldrarna till eleverna på Barn- och fritidsprogrammet jobbar inom sektorer som de har relevant 
utbildning för medan föräldrar till eleverna på det Naturvetenskapliga programmet uppvisar en 
tydligare rörlighet på arbetsmarknaden. Synen på att göra karriär skiljer sig helt åt mellan eleverna på 
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respektive program. Att göra en karriär inom yrkeslivet beskrivs av eleverna på Barn- och 
fritidsprogrammet som mindre viktigt att göra jämfört med eleverna på det Naturvetenskapliga 
programmet. 

Elever på det Naturvetenskapliga programmet kommer från mer studievana hem, vilket tidigare 
forskning även bekräftar (Hjelmér, 2012; Ambjörnsson, 2007; Skolverket, 2012).

Framtidsvisionerna hos eleverna på de olika programmen skiljer sig åt, de elever som går på Barn- och 
fritidsprogrammet har en tydligare framtidsvision över vad de specifikt vill jobba med i framtiden efter 
studenten och familjebildning ses som elementärt att hinna med, något som ingen elev på det 
Naturvetenskapliga programmet nämner som viktigt. Att skapa sin egen familj i framtiden kan tyda på 
en påverkan från utbildningens karaktärs ämnen där det sociala kapitalet i form av familjens betydelse, 
pedagogik och vårdande av barn och unga lärs ut på Barn- och fritidsprogrammet.   

En minoritet av eleverna på det Naturvetenskapliga programmet kan se en framtid levandes i ett annat 
land, vilket ingen elev på Barn- och fritidsprogrammet kan se sig själv göra. Vidare studier på 
Universitet eller högskola ses som en självklarhet för alla elever i urvalsgruppen på det 
Naturvetenskapliga programmet, dessa vidarestudier ska i framtiden mynna ut till yrken som 
exempelvis civilingenjör och det är främst på Kungliga tekniska högskolan där eleverna vill läsa till 
detta. Civilingenjörsyrket är i dags dato kategoriserat som ett yrke som innehar ett högt symboliskt 
kapital, inte bara när det kommer till lön för arbete utan även för att examen från denna högskola anses 
ha ett högt symbolvärde i samhället.     

Tre av fem elever på Barn- och fritidsprogrammet beskriver att de ska läsa vidare på högskola eller 
universitet direkt efter studenten, då till yrken som vakt, fritidspedagog eller förskollärare, yrken som 
programmet profilerar sig att ge kurser som ska ämna till att underlätta för vidare studier inom dessa 
yrkeskategorier. Det programmet utbildar för är yrken som exempelvis barnskötare eller elevassistent. 

Generellt sett ger nio av tio elever totalt uttryck för att de någon gång i livet kommer att läsa vidare på 
universitet eller högskola, vilket tyder på att det hos dessa nio elever finns en medvetenhet om 
relationen mellan skolan, kunskap, arbete och en bra lön (Jonsson, 2001). 

Att hela nio av tio elever totalt ger uttryck för att de någon gång i framtiden kommer att studera vidare 
på universitet eller högskola bör ses som ett gott resultat med tanke på att Barn- och fritidsprogrammet 
profilerar sig som ett yrkesförberedande program, dock kan man skönja en skillnad i synen på pengar, 
yrkesval och att göra karriär mellan eleverna på de olika programmen. Synen på pengar i olika hög 
grad skiljer sig mellan programmen då det visade sig att en majoritet av eleverna på det 
Naturvetenskapliga programmet är medveten om att deras framtida yrkesroll efter vidare studier 
kommer att ge dem en lön som de anser är acceptabel utifrån deras referensramar. Pengar har ett högre 
symboliskt kapital hos eleverna på det Naturvetenskapliga programmet jämfört med eleverna på Barn- 
och fritidsprogrammet och att detta grundar sig i en samhällssyn som innebär att om man har god 
ekonomi så ordnar sig resten i livet, vilket även tyder på att det kulturella kapitalet i form av en 
vetskap om detta är närvarande i större grad hos en majoritet av dessa elever jämfört med eleverna på 
Barn- och fritidsprogrammet. 

Det sociala kapitalet i form av påverkan från någon utav föräldrarna i karriärsval gör sig gällande i 
någorlunda samma nivå inom de båda programmen. En påverkan i valet av gymnasieprogram gör sig 
gällande i högre grad av någon av föräldrarna till elever på det Naturvetenskapliga programmet.

Generellt sett kan man säga att eleverna på det Naturvetenskapliga programmet har ett högre kulturellt 
kapital till följd av att de har en större medvetenhet i vad högre studier kan bidra till i deras liv och de 
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väljer gymnasieprogram utefter detta. De olika utbildningar som de två gymnasieprogrammen 
förmedlar i utbildningskapital skiljer sig avsevärt mellan varandra. De naturorienterade ämnena som 
exempelvis fysik och kemi ges mycket fokus på Naturvetenskapliga programmet medan 
karaktärsämnen som syftar till att anpassas till en arbetsmarknad inom skola ges inom Barn- och 
fritidsprogrammet. Detta visar på ett samband mellan olika behov på arbetsmarknaden och 
utbildningarnas utformning, då utbildningarna följer arbetsmarknadens efterfrågan på kvalificerad 
arbetskraft (Isacson & Silvén, 2002; Schierup & Dahlstedt, 2007).   

Betyg som kulturellt kapital blir beviset för en väl eller inte väl fungerande skolgång för individen och 
varje gymnasieprogram har en ”kultur” inom sig där skolgången handlar om att ha kul och roligt eller 
att studera för att komma in på en prestigefylld utbildning. Att elevernas föräldrar vill sina barn väl 
både i skolgång och i framtida karriär inom arbetslivet är svårt att negligera. Det som dock kan bli 
problematiskt är om denna påverkan tar sig sådana proportioner att eleven går gymnasieprogrammet 
bara för att mamma eller pappa vill att personen i fråga ska läsa det programmet. Detta får till följd att 
föräldrarnas syn på vad som är bra respektive inte bra inom utbildningsväsendet i stort traderas över på 
eleven i fråga och kan i vissa fall bidra till en skolgång som upplevs som påtvingad eller misslyckad. 
Den betygskonkurrens som främst existerar på det Naturvetenskapliga programmet tyder på en 
medvetenhet över hur denna ”kultur” formas till något som ska gälla för en majoritet av eleverna som 
valt att läsa på detta program. De som inte av någon anledning klarar av denna betygskonkurrens eller 
studietakt kan som i fallet med Olle känna en ånger över att denna betygskonkurrens och studietakt 
inte riktigt passar honom. 

Familjens betydelse i alstrandet och förmedlandet av utbildningskapital spelar en viktig roll i hur 
eleverna ser på sin bildning och framtid, de föräldrar som sedan tidigare stått utbildningssystemet nära 
med många år av högskolestudier är mer intresserade av att sina söner eller döttrar väljer ”rätt” 
placering inom utbildningssystemet och de uppvisar även en större tilltro till utbildningsväsendets 
kapacitet (Lidegran, 2009).

Denna studies didaktiska relevans har som tidigare nämnts en stor betydelse för hur aktiva lärare kan 
få en större insikt i vilka elever som undervisas mot bakgrund av motiven som eleverna ger till sitt 
gymnasieval inom i synnerlighet de två gymnasieprogrammen som detta arbete belyser. 

Författaren ser även andra viktiga syften med uppsatsen som riktar sig utanför utbildningssystemets 
arena. Utbildningspolitiskt kan denna studies resultat bidra med att dels synliggöra hur den faktiska 
skolkulturen hos elever gör sig synliga, men även för att man från politiskt håll utifrån studiens 
resultat bör vidta de politiska åtgärder som anses nödvändiga för att bland annat säkerställa att en 
likvärdig utbildning ska kunna garanteras oavsett om eleverna går på högskoleförberedande eller 
yrkesförberedande program. 

Utifrån ett föräldraperspektiv är resultaten också intressanta med hänsyn tagna till den påverkan som 
föräldrarna har på sina barn i gymnasievalet och hur denna påverkan gör sig explicita uttryck hos 
eleverna både i berättelser samt i konkret handling, men även för att få en större inblick i hur sina barn 
upplever sin skolgång och på vilka premisser dessa utförs på.   

Författaren undviker att ge konkreta åtgärder utifrån studiens resultat som har relevans i en 
utbildningskontext med hänsyn taget till att detta kan uppfattas som moraliserande. Resultaten bör 
istället tolkas av den aktuella läsaren och mot bakgrund av detta bilda sig sin egen uppfattning om 
vilka åtgärder som bör sättas in för förbättringar i det unika fallet eller undervisningskontexten om så 
anses nödvändigt.    
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Resultatdiskussion 
Elevernas syn på sitt gymnasieval grundar sig på en medvetenhet över att de valt rätt utifrån varje 
individs kulturella kapital. Argumenten till valet som eleverna på Barn- och fritidsprogrammet ger är 
att de inte är lagd åt det teoretiska hållet samt att studietiden ska innehålla mycket praktik och vara 
”kul” och ”rolig”. Att jobba med människor i framtiden ses som elementärt för en majoritet av 
eleverna på programmet. Argumentet som en majoritet av eleverna på det Naturvetenskapliga 
programmet för fram som det mest relevanta är att programmet ska vara ”öppet” för vidare studier på 
Högskola eller Universitet. 

Eleverna på det Naturvetenskapliga programmet ger en generell bild av alla yrkesförberedande 
program genom att berätta att dessa program saknar ett syfte och att dessa elever i större grad 
värdesätter studier, eleverna på Barn och fritidsprogrammet å sin sida poängterar bland annat det 
elementära i att få en yrkesroll efter studenten och att de inte finner ett intresse i att läsa ett program 
innehållandes mycket matematik.        

Ingen av samtliga elever skulle kunna tänka sig att läsa på varandras respektive program vilket stärker 
det faktum att valet är adekvat i förhållande till varje elevs kulturella kapital.

Att generellt nio av tio elever kommer att studera vidare på högskola eller universitet direkt efter 
studenten eller i framtiden på de båda programmen tycks tyda på en medvetenhet i att vidare studier 
innehar ett högt symboliskt kapital överlag. Medvetenheten över relationen mellan utbildning och 
framtida yrkesval är tydlig med referenser till ett allt hårdare samhällsklimat som ges från elever på 
det Naturvetenskapliga programmet.

Fyra av fem elever på det Naturvetenskapliga programmet har minst en förälder som studerat på 
högskola eller universitet jämfört med elever på Barn- och fritidsprogrammet där resultatet visade sig 
vara två av fem. Enligt Ambjörnsson (2007); Hjelmér (2012); Skolverket (2012) stärker detta resultat 
det faktum att elever som går på det Naturvetenskapliga programmet kommer från mer studievana 
hem. Utbildningssociologiskt innebär detta att utbildningssystemet intar en central roll i att skapa och 
tradera maktförhållanden i samhället (Broady, 1998). Skolans roll i detta gör sig tydligt i författarens 
studie då gymnasievalet görs utifrån varje individs kulturella kapital där utbildningen ska ge 
utbildningskapital till eleverna utifrån deras förmåga som i sin tur ska ge lön för intjänat arbete i olika 
hög grad. Skolan intar även en plats där elever med olika kulturella kapital möts under ett och samma 
tak, och där ”rykten” som en följd av valt gymnasieprogram florerar vilket både Ambjörnsson (2007) 
och författarens studie fastslår.

Ny kunskap som denna studie förmedlar är att författaren kan se en skillnad i urvalsgrupperna på det 
Naturvetenskapliga programmet jämfört med vad Hjelmérs (2012) studie visar. Enligt Hjelmér (2012) 
visade det sig att endast ett fåtal elever kommer från hem där endast några elever har en förälder som 
klassificeras som arbetarklass, de flesta eleverna kom från hem där båda föräldrarna hade likartade 
ekonomiska och sociala bakgrunder. I författarens studie visade det sig vara tvärtom på det 
Naturvetenskapliga programmet i hans urvalsgrupp. Detta kan ha många förklaringar, en förklaring 
kan vara att föräldrarna genom påverkan på sina barn lever ut sina egna drömmar om utbildning och 
karriärsval. Att denna påverkan på elevernas utbildningsval eller karriärsval från i synnerlighet någon 
av föräldrarna existerar slår både min studie och Skolverket (2012) fast att så är fallet för vissa elever. 
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Enligt Hjelmér (2012) börjar det bli vanligare med såkallade blandklassfamiljer, där minst en av 
föräldrarna har en examen från högskola eller universitet. Detta är något som även gäller i författarens 
urvalsgrupper på båda gymnasieprogrammen, men främst på det Naturvetenskapliga programmet. Att 
detta visar sig vara fallet även i min studie kan ha att göra med att det geografiska området där studien 
genomfördes till en majoritet befolkas av invånare som har hantverkaryrken, och där dessa premieras 
av arbetsmarknaden i den aktuella kommunen. 

Vad som kan tyckas vara anmärkningsvärt i sammanhanget är att ingen av eleverna från respektive 
program har två föräldrar som är högskoleutbildad. Detta kan eventuellt ha sin grund i att i den 
aktuella kommunen där samtliga elever och föräldrar är verksamma inom har vissa problem med 
segregation byggt på utbildningsbakgrund och yrke hos sina invånare. Det är mindre vanligt att båda 
föräldrarna kommer från liknande ekonomiska och yrkesmässiga förhållanden i den kommun där 
studien utfördes i, jämfört med kommuner som har en högre status som Djursholm eller Täby där en 
majoritet av invånarna kommer från familjer där båda föräldrarna har likartad utbildningsbakgrund 
och kulturellt kapital Palme (2008). 

Pengar som en del av det symboliska kapitalet uppvisar en större relevans hos eleverna på det 
Naturvetenskapliga programmet än hos elever på Barn- och fritidsprogrammet som uppvisar en 
medvetenhet över att de kommer att klara sig bra på den lönen de kommer att tjäna på ett yrke inom 
den offentliga sektorn i framtiden. Eleverna på det Naturvetenskapliga programmet uppvisar en tydlig 
relation mellan deras yrke och en lön som skiljer sig i belopp mot den som eleverna på Barn- och 
fritidsprogrammet har som mål att uppnå. Yrken som civilingenjör är yrken som en majoritet av 
eleverna på det Naturvetenskapliga programmet har som mål att läsa till på Kungliga tekniska 
högskolan i Stockholm. 

Att göra karriär inom yrkeslivet ses som viktigt för samtliga elever på det Naturvetenskapliga 
programmet medan det saknar relevans för alla elever på Barn- och fritidsprogrammet. Detta kan ha 
att göra med att detta program i sin karaktär som yrkesförberedande program inte har som syfte att 
utbilda till yrken som har ett högt symboliskt kapital i samhället. Det kan också vara så att eleven 
saknar förebilder som har ett högt symboliskt kapital som kan påverka eleven till att försöka att uppnå 
samma status som denne.    

Utbildningssociologiskt kan man skönja en trend där högre studier som resulterar i en högre lön för 
framtida arbete synliggörs tydligt i jämförelse mellan dessa olika program. Vad detta kan få som följd 
utifrån en samhällskontext blir att om du har ett högt utbildningskapital gynnas du mer än om du inte 
har detta. Högre studier resulterar som oftast i mer pengar att köpa sig materiella saker eller 
upplevelser och pengar blir verktyget att använda för detta ändamål. Att man kan skönja en 
makthierarki även inom skolans område, på vilka attityder som eleverna på de samtliga programmen 
ger av varandra byggt på deras kulturella kapital som grupp kan bidra till en inställning där endast de 
starka överlever i ett samhälle som främst enligt elever på det Naturvetenskapliga programmet är 
dystert och exkluderande, om du inte har det rätta utbildningskapitalet. Karriär som begrepp är 
tydligare närvarande hos eleverna på det Naturvetenskapliga programmet än hos elever på Barn- och 
fritidsprogrammet, detta utgör enligt studien ett logiskt samband där pengar och karriär ses som 
synonymt med varandra.    Att ha en ”god ekonomi” som eleverna på det Naturvetenskapliga 
programmet eftersträvar får olika innebörder utifrån elevernas olika referensramar över vad ”god 
ekonomi” är. 
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Slutsatser

Denna studies syfte har bidragit till att ge nya insikter och förklaringar som tydligt visar på likheter 
och skillnader i vilka faktorer som ligger bakom elevens val av gymnasieprogram. Nya insikter som 
författaren anser har relevans att känna till både för aktiva lärare men även för en bredare publik. Det 
kulturella kapitalet spelar en viktig roll i valet av gymnasieprogram eftersom valet är noga 
igenomtänkt utifrån varje elevs kunskaper om sina egna begränsningar och begåvningar inom vissa 
ämnen. Valet görs bland annat utifrån detta och eleverna påvisar en självsäkerhet över att detta val är 
det rätta för personen ifråga, förutom i ett fall där gymnasievalet på senare tid ansågs inte passa denna 
elevs kulturella kapital med argumentet att eleven i fråga inte känner att han orkar studera i den takt 
som utbildningspraktiken kräver. Viktiga argument som eleverna för upp som till viss del även spelade 
in och avgjorde valet är att eleverna på det Naturvetenskapliga programmet valde detta program för att 
det öppnar dörrar för framtida studier medan eleverna på Barn- och fritidsprogrammet efterfrågar en 
yrkesidentitet efter studenten och att studietiden ska vara kul och rolig.   

Utbildningskapitalet hos föräldrarna skiljer sig mellan programmen då det visade sig att elever på det 
Naturvetenskapliga programmet i större grad kommer från mer studievana hem där minst en av 
föräldrarna har en akademisk examen. Skolverket (2012) slår även fast att elever som söker till det 
Naturvetenskapliga programmet oftast har föräldrar med högre utbildning.

Såkallade blandklassfamiljer (Hjelmér, 2012) där ingen av eleverna på de båda gymnasieprogrammen 
kommer från hem där båda föräldrarna har likartade ekonomiska eller sociala bakgrunder, visade sig 
även vara fallet i denna studie. Dock skiljer sig detta från tidigare forskning (Hjelmér, 2012) i urvalet 
bland eleverna på det Naturvetenskapliga programmet där det visade sig att föräldrar till barn på detta 
program inte hade likartade ekonomiska eller sociala bakgrunder. 

Det sociala kapitalets betydelse i form av påverkan från båda eller någon av föräldrarna i främst 
karriärsval gör sig gällande i samma grad hos elever på de båda programmen medan en viss mån av 
påverkan från någon av föräldrarna som har med gymnasievalet att göra existerar i högre grad hos 
elever på det Naturvetenskapliga programmet. 

Överlag kommer nio av tio elever ur båda urvalsgrupperna någon gång i framtiden att studera på 
Högskola eller Universitet, men att eleverna på det Naturvetenskapliga programmet i högre grad 
kommer att studera direkt efter studenten till yrken som har ett högre symboliskt kapital än de yrken 
som eleverna på Barn- och fritidsprogrammet vill utbilda sig till. Eleverna på det Naturvetenskapliga 
programmet kommer till en majoritet att studera vidare till civilingenjör på Kungliga tekniska 
högskolan medan elever på Barn- och fritidsprogrammet väljer att utbilda sig till yrken som 
fritidspedagog, förskollärare eller vakt.  

Det symboliska kapitalet intar här den status som yrket har i samhället byggt på inkomst för arbete 
samt igenkännelse utifrån att en examen från Kungliga tekniska högskolan har ett erkänt värde i 
samhället.

För eleverna på det Naturvetenskapliga programmet har pengar och karriär inom arbetslivet ett högt 
symboliskt kapital jämfört med eleverna på Barn- och fritidsprogrammet. Karriär och pengar ses som 
synonymt med varandra eftersom högre placeringar som resultat av ett avancemang inom en 
yrkeskategori oftast genererar en högre lön. Eleverna på det Naturvetenskapliga programmet nöjer sig 
inte med yrken som av samhället innehar ett lågt symboliskt kapital med få karriärmöjligheter i 
framtida arbetsliv. 
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De olika gymnasieprogrammen bidrar också med att ge utbildning som har olika syften för framtiden 
vilket klart och tydligt marknadsförs i utbildningskataloger och på den aktuella skolans webbsida. 

Studiens slutsatser bidrar bland annat med kunskaper om elevernas framtida studiemotivation men 
även i synen på vad gymnasievalet ska bidra med hos eleven. De slutsatser som studien slår fast har en 
relevans för aktiva gymnasielärare inom utbildningsväsendet då dessa slutsatser bidrar med att ge 
kunskaper som kan underlätta för lärare i deras didaktiska medvetenhet om vilka elever läraren 
undervisar inom respektive program. 

Slutsatserna kan även bidra med en insikt i hur eleverna utifrån sina berättelser beskriver deras 
upplevelser av gymnasievalet vilket kanske kan vara av nytta för att förstå hur eleverna tänker i andra 
valsituationer som rör utbildning och arbetsliv.    

Vidare forskning
Viktiga val görs av människan under stora delar av livet, men inget val är viktigare än att välja 
sin framtid. Gymnasievalet symboliserar för många det val som ska prägla vad man ska bli 
yrkesmässigt i framtiden. Antingen väljer man ett yrkesförberedande program som bidrar till att 
man skapar sig en yrkesidentitet efter studenten, eller så väljer man ett högskoleförberedande 
program som kursmässigt underlättar för att komma in på studier på i stort sett alla Universitets 
eller högskole utbildningar. Detta är de högskoleförberedande programmens generella syfte.  

Författaren anser efter genomförd studie att mer kunskap behövs över hur gymnasievalet utifrån 
ett utvecklingsekologiskt perspektiv påverkar individen, vilka miljöer samspelar med varandra 
och i vilken grad dessa gör det och vilken relevans dessa miljöer får på individen som står inför 
detta val. Denna undersökning bör göras med elever i niondeklass, då det enligt författaren är 
svårt att finna relevant forskning som utgår från eleverna i denna årskull i utbildningssystemet. 
Att en påverkan från hemmet finns slår denna studie fast, med hänseende till detta kan ett 
utvecklingsekologiskt teori perspektiv bidra med nya infallsvinklar på ämnet som intar ett 
tydligare fokus till de miljöer som individen befinner sig i och hur dessa samspelar med varandra 
än vad denna studie gjort.

Vidare anser författaren att mer forskning inom den statsvetenskapliga disciplinen bör göras 
utifrån hur kommunerna i Stockholms län arbetar med skolfrågor som rör gymnasievalets 
relevans för framtida yrkesetablering. Denna studie bör vara kvantitativ till sin karaktär och 
bygga på empiriskt material som kan styrka om elever utifrån sitt gymnasieval verkligen 
fullföljer sina framtidsvisioner om vidare studier eller yrken som de yrkesförberedande 
programmen på gymnasiet har till syfte att utbilda eleverna för. Detta bland annat med hänsyn 
taget till den statistiska rapport om arbetssökande i Stockholm som Arbetsförmedlingen utgav år 
2012 som visar på att det förekommer stora skillnader i arbetslöshet och studiebakgrund hos 
invånarna mellan Stockholms olika kommuner (Arbetsförmedlingen, 2012).        
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Bilaga 1 – Informationsbrev till 
Rektorer 

Informationsbrev

Hej!

Mitt namn är Anders Marnetoft och jag läser min sista termin på lärarprogrammet med inriktning mot 
högstadiet/gymnasiet. Jag kommer under vårterminens gång att skriva mitt examensarbete vid institutionen för 
barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms Universitet. Examensarbetet är en studie som handlar om val av 
gymnasieprogram.

Jag är intresserad av att genomföra totalt tio stycken individuella intervjuer med elever i årskurs tre på samtliga 
program, där fem elever går på Naturvetenskapsprogrammet och fem går på Barn- och fritidsprogrammet. Varje 
intervju är beräknad att ta cirka 30 minuter och kommer att spelas in. Inspelningarna kommer att vara anonyma 
för allmänheten och de kommer endast att användas för min studie, när studien är klar kommer alla inspelade 
intervjuer raderas. Såväl svaren som informanternas identitet kommer även dessa att anonymiseras. Vidare 
kommer ett godkännande från samtliga informanter inhämtas innan intervjuerna genomförs. 

Jag ser gärna att samtliga intervjuer genomförs under april månad.

De elever som ingår i min forskningsstudie har ett berättigat krav på skydd mot otillbörlig insyn; dvs. 
Individskyddskravet. Jag följer de Forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) upprättat: 

1) Informationskrav – jag som forskare skall informera berörda om vad min forskning handlar om.
2) Samtyckeskravet – alla berörda har rätt att själva bestämma över sin medverkan i forskningen. Eleverna 

är anonyma i min studie och kan när som helst avbryta sin medverkan för denna studie.
3) Konfidentialitetskravet – Forskningsmaterialet, intervjuerna, skall skyddas och förvaras säkert så att 

obehöriga inte kan ta del av dem. Det handlar om sekretess, jag kommer inte att publicera elevernas 
personuppgifter, skolan eller ortens namn. Ingen berörd skall kunna bli identifierad när andra människor 
läser mitt examensarbete.

4) Nyttjandekravet – de uppgifter jag samlar in kommer endast att användas för forskningsändamål. 
Eleverna får också ta del av min studie när jag är klar med den skriftliga uppsatsen om så önskas. 

Intervjufrågorna bifogas med detta brev 

Om du har några frågor eller funderingar kring min studie är du alltid välkommen att kontakta mig eller min 
handledare via mail eller telefon.
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Med vänliga hälsningar

Anders Marnetoft

Stockholm den: 12-04-13 

Anders Marnetoft Doktorand Magnus Kilger
Lärarstudent Handledare
Telefon: 073-713 32 23 Telefon: 08-1207 6207
Mejl: anma5318@student.su.se Mejl: magnus.kilger@buv.su.se
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Bilaga 2 – Intervjuguide
Genomgång av de forskningsetiska principerna och förfrågning om inspelning av intervjun 
godkänns av informanten. 

Inledande frågor

• Berätta hur du tänkte när du valde program

• Hur trivs du med ditt gymnasieval?

• Var det svårt att välja gymnasieprogram? Om ja, varför?

Social påverkan på individen

• Vad jobbar dina föräldrar med? Skulle du kunna tänka dig att jobba med det också i 
framtiden?

• Vilken utbildning har dina föräldrar?

• Blev du påverkad av någon inför ditt val av gymnasieprogram? (Exempel föräldrar, släktingar 
eller kompisar)

Självbild/identitet

• Finns det något gymnasieprogram som du inte skulle kunna tänka dig att gå?

• Vad är viktigt i livet för dig?

Inställning till skola, arbete och karriär

• Beskriv ditt drömjobb

• Har du några planer på att studera vidare?

• Vilka ämnen gillar du i skolan?

• Vad vill du jobba med efter studenten?

• Jobbar du extra vid sidan av dina studier? Om ja, hur har det påverkat dig?

Livsprojekt och framtidsvisioner

• Har du några förebilder?

• Beskriv vad du gör om 15 år

Avslutande kommentar

• Har du något du vill tillägga eller förtydliga?
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