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Gymnasievalet – Hur fritt är det 

egentligen? 

En studie om påverkansfaktorer vid gymnasievalet ur ett elevperspektiv. 

Linda Malmberg & Sara Benafakir Lund 

Sammanfattning 

Nya gymnasiereformen Gy11 har större skillnad mellan högskoleförberedande- och yrkes 

program än tidigare reformen Lpf 94, vilket gör gymnasievalet ännu viktigare för elevers 

framtida karriärutveckling. Syftet med denna studie är att kartlägga vilka faktorer eleverna 

anger påverkar dem när de väljer program till gymnasiet. Den socioekonomiska bakgrunden och 

studie- och yrkesvägledningens betydelse och andra signifikanta faktorer ur ett elevperspektiv 

belyses i frågeställningarna. Studien genomförs med hjälp av en kvantitativ metod och resultatet 

visar att eleverna själva och deras intresse och framtidsdrömmar är de mest betydelsefulla 

faktorerna. Vårdnadshavare har även en stor påverkan, det visas då eleverna tenderar att 

reproducera sina vårdnadshavares utbildningsväg. Studien visar att elevernas socioekonomiska 

bakgrund har påverkat elevernas val av program. Samtidigt visar den att studie- och 

yrkesvägledningen inte har varit betydelsefull. Med stöd av Pierre Bourdieus begreppsram kan 

vi konstatera en tydlig koppling mellan elevers habitus och deras val av gymnasieprogram.  
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Abstract 

 
The new High School reform in Sweden, Gy11 (gymnasiereformen) have grater differences 

between college preparatory and vocational programs than the erlier reform Lpf 94 had, which 

make school choice even more important for students' future career development.  

The purpose of this study is to identify factors affecting students when choosing high school 

programs. Issues that are illuminated in this study from the student perspective are the socio-

economic background and the educational and vocational guidance. The study was conducted 

using a quantitative method and the result shows that the student, it’s dreams and interests 

concerning the future were the most significant factors when choosing an education. It also 

appears that the students’ guardians and their learning scheme have had a major impact on the 

student’s choice of education. The study also shows that students' socio-economic background 

has affected the choice of programs. At the same time, it shows that educational and vocational 

guidance has not been significant. With the support of Pierre Bourdieu's conceptual framework, 

we see a clear connection between the students' habitus and their choice of high school program. 
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Inledning 

Dagens samhälle leder till att människor ställs inför många val. Bland annat har valen inom 

utbildningssektorn blivit fler sedan Sverige 1992 beslutade om statsbidrag till fristående skolor 

och 1993 implementerade det fria skolvalet (Lundahl, 2008, Skilda framtidsvägar. Perspektiv 

på det tidiga 2000-talets gymnasiereform). Numera finns det både kommunala och privata 

skolor att välja mellan. I ett pressmeddelande från Skolverket (2013-05-02)
1
 kan man läsa att 

det fria skolvalet sannolikt bidragit till att skillnaden mellan skolor med bra och dåliga resultat 

har ökat. Det kan vara positivt för vissa elever med det fria skolvalet medan det missgynnar 

elever vars föräldrar inte gör ett aktivt val. När 6- åringar ska börja förskoleklass gör föräldrarna 

deras första utbildningsval. Som 12-åring ska eleven göra val till ett modernt språk. Ett annat 

val för ungdomarnas framtida karriärutveckling är gymnasievalet. Hodkinson (2008) 

Understanding career decision-making and progression: Careership revisited beskriver 

gymnasievalet som en strukturell brytpunk eftersom den inte är frivillig. Ungdomarna förväntas 

att ta ett viktigt beslut om de vill rikta sin karriärbana mot arbetslivet eller högre utbildning. 

Vilket kan vara ett svårt val för en 15-åring då det kräver mognad.  Gymnasiereformen 2011 

(Gy 11) leder till större skillnader mellan studieförberedande- och yrkesprogram än den tidigare 

reformen Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf 94 (Lpf 94) eftersom yrkesprogrammen 

inte automatiskt ger grundläggande behörighet till högskolestudier. Det gör att gymnasievalet 

blir ännu viktigare för ungdomarnas framtida karriärutveckling än i tidigare gymnasiereformen 

Lpf 94. 

 

Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi praktiserat på grundskolor, 

gymnasieskolor och vuxenutbildningen. I dag är vi yrkesverksamma inom vuxenutbildningen 

och möter människor som är besvikna på sitt gymnasieval och vill återuppta studier eller ändra 

karriärinriktning. Vårt intryck utifrån studie- och yrkesvägledare utbildningen och i mötet med 

människor är att 15- åringar saknar kunskap om vad gymnasieprogrammen ger för 

framtidsmöjligheter vid gymnasievalet, vilket sedan blir ett hinder i karriärutvecklingen. Vi är 

därför intresserade av vad som påverkar eleverna vid gymnasievalet. Tenderar eleverna att välja 

gymnasieprogram utifrån det man vet och sin sociala bakgrund? Eller är det andra faktorer som 

vägledning, skola, kompisar och betyg som har betydelse?  Detta vill vi studera för att i vår 

blivande profession kunna flytta gränser för elevernas möjligheter i gymnasievalet. 

 

 

 

 

                                                      
1
 Skolverket, 2013. Krafttag krävs för en likvärdig skola. Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-

en-likvardig-skola-1.198472 hämtad 2013-05-05 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-en-likvardig-skola-1.198472
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2013/krafttag-kravs-for-en-likvardig-skola-1.198472
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Bakgrund 
I ett pressmeddelande från Skolverket (2011-08-31)

2
 står att mer än var tionde elev byter 

gymnasieprogram under sin tid i gymnasieskolan. Av de elever som bytt program fick 29 % 

slutbetyg från gymnasieskolan efter tre år, jämfört med 85 % av elever som gått kvar på samma 

program. Omval leder alltså till fler år i gymnasieskolan för eleven. Gymnasieelevernas byten 

innebär även ökade kostnader för hemkommunerna eftersom eleven startar om och går fler än 

tre år i gymnasieskolan. Att så många elever byter program är ett tecken på att eleverna gör 

valet med otillräckligt underlag, menar Skolverkets generaldirektör Anna Ekström. 

 

Under utbildningen till studie- och yrkesvägledare har vi lärt oss att all personal i skolan har ett 

ansvar kring elevers gymnasieval. I Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet (Lgr 11) kan man läsa att det är rektorns ansvar att organisera den studie- och 

yrkesvägledande verksamheten så att eleverna får vägledning inför de olika val som skolan 

erbjuder och inför fortsatt utbildning. Vidare står det i Lgr 11 att det är hela skolans ansvar att  

”bidra till att elevens studie-och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund ” (Lgr 11). 

Läsåret 2012/2013 visar Skolverkets statistik att elever i årskurs nio väljer efter sina föräldrars 

utbildningsnivå. Totalt valde 182 173 elever till gymnasieskolans olika program. 103 330 elever 

i årskurs nio valde ett studieförberedande program, av dessa hade 79 606 föräldrar med 

eftergymnasial utbildning. 64 409 elever valde ett yrkesförberedande program av dessa hade 

24 347 elever föräldrar med eftergymnasial utbildning. Detta tyder på att elever i årskurs nio 

väljer likt sina föräldrar när det gäller utbildningsväg.
3
 Detta konstaterar Haugseth (2011) i sin 

studie Gy-11 Förstärkning av skolans sorteringsfunktion? En studie om ungdomars 

gymnasieval efter 2011 års gymnasiereform
4
. Den visar att många elever i samband med 

gymnasievalet väljer ett sammanhang där de känner sig hemma. Elever med föräldrar som har 

högre social bakgrund väljer ofta att gå ett studieförberedande program, medan elever med lägre 

social bakgrund oftare väljer ett yrkesprogram.  

 

Gymnasieskolan har sedan första reformen 1905 genomgått olika förändringar. 

Riksdagsbeslutet 1968 om en sammanhållen gymnasieskola startades 1971. Yrkesskolan sattes i 

                                                      
2
 Skolverket, 2011, Många elever byter program på gymnasiet. Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/manga-elever-byter-

program-pa-gymnasiet-1.152575  hämtad 2013-03-28 

3
Skolverket, 2013, Skolverkets statistik om elever i gymnasieskolan 2012/2013. Tillgänglig på: 

http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391/2.4392 hämtad 2013-04-05 

 

4
 Haugseth, Elisabeth (2011). Gy 11 – Förstärkning av skolans sorteringsfunktion?En studie om 

ungdomars gymnasieval efter 2011 års gymnasiereform. Linnéuniversitetet  Tillgänglig på: 

http://www.uppsatser.se/om/Elisabeth+Haugseth/ hämtad 2013-04-15 

  

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/manga-elever-byter-program-pa-gymnasiet-1.152575
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/manga-elever-byter-program-pa-gymnasiet-1.152575
http://www.skolverket.se/statistik-och-analys/statistik/2.4391/2.4392
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gymnasieskolan tillsammans med fackskolan och kommunerna blev huvudmän för den nya 

skolformen. Det var mellan 1960-talet och 1970-talet som grunderna lades för dagens 

gymnasieskola som är samhälleligt styrd och innehåller både yrkesförberedande- och teoretiska 

studier. Det vill säga gymnasieskolan ska vara ungdomarnas övergång mellan skola och 

arbetsliv och vidare utbildning. Ett nytt riksdagsbeslutet 1991 grundades dels på propositionen 

1990/91:85 Växa med kunskaper- om gymnasieskolan och vuxenutbildningen och dels på 

besluten om decentralisering, avreglering och ökad valfrihet inom skolans område. 

Riksdagsbeslutet innebar att alla nationella program och specialinriktade program gav allmän 

behörighet till högskolan genom att de fick gemensamma kärnämnen. Uppdelningen av eleverna 

senarelades genom att alla elever som gick yrkes- och studieförberedande gymnasieprogram 

fick behörighet till gymnasieskolan. Hösten 2011 infördes ytterligare en ny gymnasiereform på 

initiativ av den borgerliga regeringen. Den borgerliga sidan riktade stark kritik mot 1991 års 

gymnasiereform Lpf 94 dels för att skillnaderna minskade mellan studie- och yrkesförberedande 

gymnasieprogram och dels mot förlängningen av yrkesutbildningen. Gy 11 grundar sig på 

proposition 2008/09:199 Högre krav i den nya gymnasieskolan och utredningen 

Framtidsvägen- en reformerad gymnasieskola (SOU 2008:27). Lpf 94 klarade inte av att 

uppfylla arbetslivets föränderliga arbetsmarknad och många elever slutade gymnasiet utan 

fullständiga betyg. Både samhället och arbetslivet krävde en bredare kompetens vilket Lpf 94 

bara delvis tillhandahöll (Lundahl, 2008). Genom högre behörighetskrav till gymnasieskolan 

ska fler elever nå målen och bli bättre rustade för eftergymnasiala studier eller yrkesliv. I Gy 11 

är det större skillnad mellan yrkesprogram och högskoleförberedande program. Elever som 

väljer ett yrkesprogram eller lärlingsprogram blir inte automatiskt behöriga till högskolan utan 

behöver själva göra aktiva val för att få grundläggande behörighet till högskolan. Bakgrunden 

till nya gymnasiereformen är att det behöver bli bättre likvärdighet och tydligare struktur i 

gymnasieutbildningarna, samt att färre elever ska hoppa av utan att nått målen (Lundahl, 2008).  

 

Förändringarna i Gy 11 leder till att elever behöver ta viktiga beslut i samband med 

gymnasievalet. Ska man läsa yrkesprogram eller högskoleförberedande program? Vid val av 

yrkesprogram behöver eleven själv göra aktiva val för att bli behörig till vidare studier. I årskurs 

nio kan det vara svårt att förutspå hur livet som vuxen kommer se ut och vilket yrke man i 

framtiden vill arbeta med, det kan även vara svårt att förutspå om det framtida yrket kräver 

behörighet till högskolan. 

 

I Allmänna råden för studie- och yrkesvägledning från Skolverket (2009) kan man läsa att 

elever tidigt i sin skolgång ställs inför valsituationer. Det är en lång process att ringa in 

intresseområden och vilken typ av arbete och studier elever vill ägna sig åt. Eleverna behöver 

information och vägledning för att kunna pröva och förkasta på vägen mot ett väl underbyggt 

val. Skolan kan arbeta med att vidga elevers perspektiv genom att ge information, vägledning 

och undervisning, detta för att eleverna ska upptäcka andra yrkesområden än dem som de 

genom sin bakgrund redan känner till. Även Gottfredson skriver i Career Choice and 

Development (Brown & Associates, 2002) om sin teori Gottfredson´s Theory of 

Circumscription and Compromise att studie- och yrkesvägledaren har en viktig uppgift att 

medvetandegöra och perspektivvidga eleverna att tänka utanför boxen och inte fastna i nedärvda 

sociala strukturer om yrken som är lämpliga och acceptabla.  
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I en artikel från Sydsvenskan
5
 publicerad 10 januari 2013 kan man läsa att i vissa regioner har 

elever i årskurs nio flera hundra alternativ att välja mellan inför gymnasievalet. Meningen med 

valfriheten är att människor förnuftigt och rationellt väljer det alternativ som är till mest nytta 

för individen, men tidigare forskning har visat att det inte stämmer. Slumpen, tillfälligheter, 

etnicitet, genus, social bakgrund, känslor och bilden av den egna identiteten har även stor 

betydelse för vad eleven väljer. Studie- och yrkesvägledare är medvetna om dessa faktorer men 

har svårt att påverka ungdomarna på grund av otillräckliga resurser. Däremot är elever i årskurs 

nio mer omedvetna om dessa faktorer och upplever valet som ångestfyllt och snårigt. I Teorier 

om yrkesval (1980) skriver Sjöstrand att 15-åringar inte är tillräckligt mogna för att göra 

realistiska val och veta vilken karriärväg de ska välja. Med realistiska val menar han att 

individer kan väga möjligheter och begränsningar i sin sociala miljö mot begåvning och 

intressen. Dessa realistiska val kan ungdomarna göra tidigast från 17-årsåldern, två år efter 

gymnasievalet.  

 

Upsala Nya Tidning
6
 publicerade 2013-02-14 en artikel om att elevers förutsättningar att göra 

ett väl underbyggt val skiljer stort mellan skolor. Elever upplever gymnasievalet viktigt, stort 

och svårt, vilket man kan förstå eftersom det finns 18 nationella gymnasieprogram med 60 olika 

inriktningar att välja mellan. Den stora mängden alternativ gör att elever behöver stöd, 

information och någon kunnig att bolla tankar och idéer med. Tillgången på studie- och 

yrkesvägledare ser olika ut beroende på vilken skola eleven går på. En av de kommunala 

grundskolorna har 300 elever och en studie- och yrkesvägledare som har tjänstfattning på 25 %, 

medan en annan kommunal skola har 375 elever och en studie- och yrkesvägledare som har 60 

%. Den ena skolan har alltså dubbelt så stor tillgång på vägledning. Detta leder till att elever har 

olika förutsättningar att göra ett väl underbyggt val. Samtidigt kan vi läsa i Skollagen 

(2010:800) att: 

Elever i alla skolformer utom förskolan och förskoleklassen ska ha tillgång till personal 

med sådan kompetens att deras behov av vägledning inför val av framtida utbildnings- och 

yrkesverksamhet kan tillgodoses. Även den som avser att påbörja en utbildning ska ha 

tillgång till vägledning (SFS nr2010:800 § 29). 

Studie- och yrkesvägledare på Sveriges skolor har som uppdrag att underlätta och stödja elever i 

dennes process när det gäller val av utbildning och framtida val (Lundahl, 2010, Att bana vägen 

mot framtiden: karriärval och vägledning i individuellt och politiskt perspektiv).  

 

I Lgr 11 kan vi läsa att det är studie- och yrkesvägledarens ansvar att: 

• informera och vägleda eleverna inför den fortsatta utbildningen och yrkesinriktningen och 

särskilt uppmärksamma möjligheterna för elever med funktionsnedsättning, och 

• vara till stöd för den övriga personalens studie-och yrkesorienterande insatser (Lgr 11). 

                                                      
5
 Sydsvenskan, 2013. Valfrihetens dilemma. Tillgänglig på: 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/valfrihetens-dilemma/  hämtad 2013-04-09.  

6
Upsala Ny Tidning, 2013, Likvärdig studievägledning saknas. Tillgänglig på: 

http://www.unt.se/debatt/likvardig-studievagledning-saknas-2277057.aspx  hämtad 2013-04-09. 

http://www.sydsvenskan.se/opinion/aktuella-fragor/valfrihetens-dilemma/
http://www.unt.se/debatt/likvardig-studievagledning-saknas-2277057.aspx
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I ett pressmeddelande från Skolverket 2000-12-07
7
  kan man läsa att 

 Meningen var att prao skulle vara en brygga mellan skola och arbetsliv men den 

funktionen verkar ha försvunnit (Skolverket, 2000).  

Samtidigt lyfter granskningen att elever endast ser det som ett välkommet avbrott i studierna. 

Här kan man dra paralleller till Lovéns(2000) avhandling Kvalet inför valet: om elevers 

förväntningar och möten med vägledare i grundskolan som belyser att praon har haft en liten 

betydelse i elevernas val av gymnasieprogram. Samtidigt hävdar Dresch och Lovén att ca 50 % 

av eleverna i deras studie anger att praon har varit betydelsefull i valet av gymnasieprogram 

(Lundahl, 2010). 

 

Ovanstående utgör grunden till varför vi vill undersöka vad eleverna anser har betydelse vid 

gymnasievalet. Påverkar skolans personal mer än kompisar? Eller är det föräldrarna som har 

störst påverkan när eleven ska välja program till gymnasieskolan? Vi adresserar vår studie till 

framförallt aktörer inom skolans värld som studie- och yrkesvägledare, lärare och rektorer för 

att de är viktiga personer i skolan som bidrar till elevers förståelse om yrkes- och utbildningsval. 

Vi anser att en större förståelse om vad som påverkar eleverna vid val av gymnasieprogram är 

av stor vikt för skolans aktörer när de ska stödja elever att göra ett väl underbyggt gymnasieval. 

                                                      
7
Skolverket, 2000, Kommuner klarar inte SYO. tillgänglig på: http://www.skolverket.se/om-

skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2000/kommuner-klarar-inte-syo-1.1223  hämtad 2013-

04-14 

http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2000/kommuner-klarar-inte-syo-1.1223
http://www.skolverket.se/om-skolverket/press/arkiv_pressmeddelanden/2000/kommuner-klarar-inte-syo-1.1223
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Litteraturöversikt 

I det följande kapitlet kommer vi att redogöra för forskning som berör påverkansfaktorer i 

samband med elevers val av gymnasieprogram. Forskning med olika perspektiv kommer att 

lyftas fram. Forskning söktes vi databaserna Google, Uppsatser.se, DIVA, Avhandlingar.se, och 

Libris. Vidare kommer vi att redogöra för Pierre Bourdieus begreppsram som utgör vår 

teoretiska utgångspunkt.  

  

Tidigare forskning 

I Lundahl (2010) ” Att bana vägen mot framtiden. Karriärval och vägledning i individuellt och 

politiskt perspektiv” kan man läsa om en studie som genomfördes på ungdomar från att de gick 

i årskurs nio till att de gick andra året på gymnasiet. Det är Dresch & Loven som skrivit kapitlet 

som handlar om ”Ungars vägar och val”. Olika datainsamlingsmetoder har använts i studien 

såsom dokument och registeruppgifter, enkät och intervjusvar och vid ett tillfälle observationer 

av vägledningssamtal. Studien behandlar bland annat hur ungdomar agerar och tänker inför 

gymnasievalet och hur medvetna ungdomarna är om vad som påverkat dem i valet? Resultatet 

visar att i beslutssituationer är ungdomarna påverkade av sin omgivning. Allra störst betydelse 

har föräldrarna tätt följt av studie- och yrkesvägledare och kompisar. 85 % av eleverna menade 

att det var viktigt att lyssna på sina föräldrar så att de blir stolta över deras gymnasieval. Vidare 

visade studien att elevernas socioekonomiska bakgrund hade betydelse för hur engagerade 

föräldrarna var i gymnasievalet. Bland annat blev elever med lägre socioekonomisk bakgrund 

mer beroende av informationen som de fick av studie- och yrkesvägledaren eftersom föräldrarna 

i mindre utsträckning var på mässor och använde sig av internet som informationskälla. 62 % av 

eleverna anser att samtalet med studie- och yrkesvägledaren har varit av stor vikt. Eleverna vill 

diskutera sina styrkor och svagheter och sin personliga situation i vägledningssamtal. I mindre 

utsträckning önskar de få information om utbildning, yrke och arbetsmarknad.  

 

I Lundahl (2010) skriver Ulf Gruffman och Gunnar Schedin i kapitlet ”Vägledning för vem?” 

om sin studie där det framkommer att alla elever inte besöker en studie- och yrkesvägledare. 

Studien omfattar 426 elever, 25 % tillhörde över medelklasshem, 42 % kom från 

medelklasshem och 33 % kom från arbetarhem. En tredjedel var pojkar resterande flickor. 

Studier som genomförts med syftet att studera vilka som söker sig till en studie-och 

yrkesvägledare är ett fåtal, men visar på liknande mönster. Studien visar att pojkar är 

underrepresenterade när det gäller att besöka en studie- och yrkesvägledare och flickor är mer 
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positiva till att besöka en studie-och yrkesvägledare. Likaså tenderar elever med en lägre 

socioekonomisk bakgrund att i mindre utsträckning besöka en studie-och yrkesvägledare. 

 

I Anders Lovèns (2000) avhandling ”Kvalet inför valet” var fokus riktad mot hur eleverna 

upplever gymnasievalet och framförallt på samtalet mellan elever och skolans studie- och 

yrkesvägledare. Urvalet bestod av fyra skolor och den metod som användes var enkäter med 

elever, intervjuer med elever och vägledare och 20 vägledningssamtal har analyserats. Samtalen 

analyserades ur ett samhällsperspektiv, elev- och vägledarperspektiv. Avsikten var att beskriva 

studie- och yrkesvägledaresamtal i relation till elevernas värderingar och förväntningar före och 

efter samtalen. Resultatet visar att eleverna i stort är nöjda med vägledningsinsatserna. Det 

framkommer även i studien att eleverna känner sig osäkra i samband med gymnasievalet. Flera 

elever anger att de har för lite erfarenheter av arbetslivet, den erfarenhet man har är från praktik 

eller prao. Vidare framkommer det att eleverna anger att det är deras intresse som haft mest 

betydelse vid val av gymnasieprogram. I intervjuerna anger eleverna att föräldrar, syskon och 

vägledaren på den egna skolan har stor betydelse. Eleverna anger att det är betydelsefullt att 

prata med vuxna framför kompisar eftersom de har andra erfarenheter. 

 

Börja om på nytt program i gymnasieskolan. Statistik och elevröster (Skolverket, 2012). Studien 

är genomförd med kvalitativ metod. Studien bygger på intervjuer med 18 ungdomar som har 

bytt gymnasieprogram. En av studiens frågeställningar är: 

 Vad uppger eleverna hade betydelse för deras första gymnasieval, avhoppet respektive 

omvalet? (Skolverket, 2012). 

Det framkommer i studien att ungdomarna är dåligt insatta i utbildningsalternativen och att 

utbudet har varit svårt att överblicka. De anser att vägledningen har varit begränsad och snarare 

bekräftat det val som legat eleven närmast till hands istället för att ge eleverna tillfälle att 

fördjupa sig i olika utbildningar och hur de är kopplade till arbetslivet. En utgångspunkt för att 

eleverna ska göra ett väl underbyggt val är att de har kunskap om olika utbildningar, arbetslivet 

och självkännedom. I studien framkommer att vägledningsinsatserna kommer in sent på 

grundskolan vilket leder till att eleverna har lite tid att reflektera över sig själva, 

utbildningsvägar och framtiden. Att elever gör omval och byter gymnasieprogram blir en 

kostnad för både individen själv och samhället eftersom ett avhopp innebär att eleven kommer 

att gå minst fyra år i gymnasieskolan. Studiens statistik visar att det är så pass många ungdomar 

som gör omval att kommunerna behöver satsa på förebyggande insatser som till exempel studie- 

och yrkesvägledning. Elever som gör omval behöver stöd i både skolan och utanför skolan, och 

man ska inte se omvalet som ett misslyckande för den enskilde individen utan det kan vara 

elevens livserfarenhet och mognad som gör att eleven vill prioritera om sina val om framtiden. 

En ståndpunkt som framkommer i studiens resultat är att: 

Elever i både grund- och gymnasieskolan behöver i god tid både få möjlighet att reflektera 

över sig själva i förhållande till olika utbildningsvägar och yrken, och få utveckla sin 

kännedom om arbetslivet. Studie- och yrkesvägledning i vid bemärkelse är hela skolan 

ansvar (Skolverket, 2012). 

Sandell (2007) hävdar i sin avhandling Utbildningssegregation och självsortering: om 

gymnasieval, genus och lokala praktiker att hemförhållanden ur ett ekonomisk och socialt 
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perspektiv har stor inverkan på elevernas val av gymnasieprogram och dess framtida 

utbildningsväg. Elever tenderar att välja utifrån sina föräldrars utbildningsnivå, barn till 

föräldrar med akademisk utbildning väljer oftast ett studieförberedande program medan barn 

med föräldrar som saknar akademisk utbildning tenderar att välja gymnasieprogram likt sina 

föräldrar.  

 

Redan 1994 pekade Trondman i Bilden av en klassresa, sexton arbetarklassbarn på till 

högskolan att elever med föräldrar som inte har en akademisk utbildning ser högre utbildning 

som en chans till ett bättre liv än det deras föräldrar haft något som även Sandell (2007) lyfter i 

sin studie 13 år senare. Barn till föräldrar med akademisk utbildning tenderar i större 

utsträckning att välja ett gymnasieprogram som ger möjlighet till studier på högskolenivå, något 

som kan förklaras som att dessa barn begränsas i sin valmöjlighet. Även Pierre Bourdieu 

framhäver hur barn påverkas av sina föräldrars klass och status. Föräldrar till elever som besitter 

ett rikare kulturellt kapital
8
 är mer insatta i skolväsendet av egna erfarenheter än föräldrar med 

lågt kulturellt kapital och kan därför vara till stor hjälp för sina barn. Detta gäller även barn och 

ungdomar som lever i ett arbetarhem, då det finns studier som visar att dessa elever ofta väljer 

att lägga sig på en något lägre nivå i sin utbildningsväg. Pierre Bourdieu skapade begreppet 

habitus
9
 som är våra nedärvda sociala erfarenheter och minnen som har formats av det liv vi 

hittills levt (Broady, 1998, Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg). Habitus 

påverkar hur vi ser på oss själva om vad som är möjligt att göra. Symboliskt kapital
10

 är det som 

av sociala grupper anses vara värdefullt. Till exempel en utbildning eller yrkestitel kan betraktas 

som värdefullt av andra människor och är då ett symboliskt kapital. Trondman (1994) menar 

dock i sin studie att elever till föräldrar utan akademisk utbildning ger sina barn en större frihet 

och ett eget ansvar när det gäller val av gymnasieprogram och att allt fler elever tenderar att 

välja program som ger behörighet till vidare studier. 

 

Linda Gottfredson skriver i Career Choice and Development (Brown & Associates, 2002) om 

sin karriärvalsteori Gottfredson´s Theory of Circumscription and Compromise som beskriver 

hur barn och ungdomar blir begränsade i sina val från tidig ålder genom att de själva skapar 

lämpliga fält av yrkesområden. Gottfredson förklarar detta genom att barnen och ungdomarna i 

olika stadier i sin utveckling anpassar sig till omgivningens förväntningar och föreställningar 

om vad som är rätt och riktigt. Ju äldre barnen blir desto mer medvetna blir de om vilka yrken 

som passar människor i samma krets som de själva. Individer som har relativt lite kunskap om 

olika utbildningar och yrken blir begränsade i sin valfrihet. Bourdieu menar att även om det 

finns ett antal valmöjligheter när det gäller val av program till gymnasiet så är valet inte fritt 

utan påverkas av habitus. Dels är det inte ett fritt val om man inte känner till alternativen, dels 

formas människor inte bara av egna fria val utan är påverkade av omständigheter runt omkring 

oss (Broady, 1998). 

  

I Mikael Palmes (2008) avhandling Det kulturella kapitalet. Studier av symboliska tillgångar i 

det svenska utbildningssystemet 1988-2008  var syftet att  

                                                      
8
 Kulturellt kapital förklaras på s.12 

9
Habitus förklaras på s.13 

10
Symboliskt kapital förklaras på s.12 
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klarlägga hur elever, studenter och sociala grupper med olika tillgångar använder sig av 

utbildningssystemet och hur detta präglar dess sociala struktur (Palme, 2008:23).  

Avhandlingen innehåller fem delstudier där Pierre Bourdieus begreppsram används som 

teoretisk utgångspunkt i samtliga studier. Palme (2008) presenterar även begreppen 

utbildningsstrategi och användning. Utbildningsstrategi innebär att till exempel val av skola 

används för att förändra, utöka och reproducera elevers tillgångar
11

. Användning innebär att 

elever gör val som är påverkade av habitus och tillgångar och de möjligheter och begränsningar 

som påverkas av detta.  Nedan presenteras två av delstudierna som berör den här studien. 

 

Den tredje studien Gymnasieskolans sociala strukturer i Stockholm före 1991 års 

gymnasiereform är en analys där syftet är att se hur elever med olika tillgångar så som sociala, 

kulturella och ekonomiska i ”ryggsäcken” använder gymnasieskolan och vad elevernas närvaro 

på utbildningarna har gett utbildningen för särprägel. Studiens avsikt är att få en bild av 

gymnasievärlden och det kulturella och sociala avståndet mellan gymnasieutbildningarna där 

eleverna orienterar sig. 53 olika gymnasieskolor ingår i studien som genomfördes läsåret 

1988/1989. Som bearbetningsmetod användes korrespondensanalys. Studien visar att största 

skillnaden i gymnasieskolan är mellan gymnasielinjerna, mindre betydelse har vilken skola och 

i vilket område linjen är belägen.  Däremot skiljer sig rekryteringsprofilen hos samma 

gymnasielinje beroende på inom vilket upptagningsområde gymnasieskolan befinner sig. Det 

visar att de sociala krafterna har betydelse för eleverna och föräldrarna. Skolorna profilerar 

linjerna efter vad som värderas högt i grupperna som befolkar skolornas upptagningsområde.  

Grundskolebetyget är den faktor som haft mest betydelse för elevers val av gymnasielinje. 

Studien visar att den sociala grupp eleven tillhör påverkar betyget som i sin tur påverkar elevens 

val av gymnasielinje. Elever med högre betyg väljer i större utsträckning en 

högskoleförberedande linje. För elever från de högsta samhällsskikten utgjorde 

naturvetenskaplig- och samhällsvetenskaplig linje starkt alternativ, medan den 

naturvetenskapliga linjen blir mindre intressant för elever från lägre samhällsskikt. Det finns 

betydande skillnader mellan olika sociala grupper med olika tillgångar. Bland annat är det 

skillnad på grupper som är beroende av ekonomiska tillgångar och grupper som innehar 

kulturella tillgångar och utbildningskapital
12

.  

Barn till jurister, handelsmän, företagsledare och till högre tjänstemän i privat sektor har 

exempelvis nära tre gånger större chans att befinna sig på ekonomisk linje än barn till 

universitetslärare eller konstproducenter och nästan dubbelt så stor chans att gå där som 

barn till läkare (Palme, 2008:139).   

Medan det är det omvända för naturvetenskapliga linjen där bara en sjätte del av 

företagsledarbarnen går och en tredjedel av alla universitetslärarbarn och en fjärdedel av alla 

läkarbarnen går den linjen. Den naturvetenskapliga linjen representerar antagligen just de 

värden och intellektuella kompetens där kulturellt starka gruppers ställning vilar vars ungdomar 

har intresse att försvara och förnya.   

 

 

                                                      
11

Tillgång betyder de ekonomiska och materiella resurser som grupper förfogar över 

12
 Utbildningskapital förklaras på s.12 
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I den femte studien Personlighetsutveckling och målrationalitet. Kulturellt kapital i Stockholms 

gymnasieskolor på 2000-talet 

 analyseras spänningen mellan en kulturell och en ekonomisk pol i gymnasieskolan på ett 

antal skolor i Stockholm ett decennium efter skolpengens införande (Palme, 2008:17).  

Intervjuer och textanalys användes som bearbetningsmetod för att analysera symboliska värden 

och tankefigurer på skolornas hemsidor. I mitten av 1990-talet fanns i Stockholm sex nya 

gymnasieskolor som skapats sedan skolpengens införande 1992. Inför läsåret 2000/2001 fanns 

det bara i Stockholms stad 320 stycken sökalternativ för elever som gått ut grundskolan. Att 

döma av gymnasieskolornas hemsidor har de profilerade utbildningarna fortsatt att öka och 

2008/2009 är det få skolor som inte erbjuder någon form av profilinrikning. Analysen visar att 

spänningsfältet mellan kultur och ekonomi kvarstår. Det vill säga elever till föräldrar som är 

verksamma inom ekonomi och privata sektorn väljer i större grad ett gymnasieprogram som är 

inriktat mot ekonomi, medan elever vars föräldrar arbetar inom utbildningssektorn eller 

offentliga sektorn i större utsträckning väljer utbildningar som är inriktade mot kultur. Elevernas 

skilda val beror på elevernas tillgångar och värden och sätt att uppfatta utbildningen på. 

Skolornas hemsidor på nätet har fått större betydelse när konkurrensen mellan 

gymnasieskolorna ökat, de är skolornas ansikte utåt. Skolorna anpassar sina hemsidor att 

attrahera en viss målgrupp genom att locka med olika tillgångar. Elever som går utbildningar 

som är inriktade mot kultur håller värden som skapande och personlighet högt. Hos familjer 

med stark kulturell tillgång som till exempel en lång utbildning ger, fanns tron på sambandet 

mellan personlig utveckling och utbildning. Det vill säga utbildningen är en nödvändig del för 

framtida möjligheter i livet. Samma mönster ses i familjer med närhet till företagande och privat 

sektor. Studien visade att elevens habitus har betydelse för val av skola och utbildning. Det 

svårfångade habitus är elevernas nedärvda förmågor och deras erfarenheter av 

familjeuppfostran, den tidigare skolgången och aktiviteter. Det framkommer i intervjuerna med 

gymnasieelever som har hög social status att skolans och utbildningens rykte har haft betydelse 

när de ska välja gymnasieinriktning, vilket kan kopplas till elevernas habitus. 

 

Dahlstedt, Hertzberg och Åhlund (2007) lyfter i sitt forskningsprojekt Utbildning, arbete och 

medborgerlig agens (UAMA) fram ytterligare en faktor som påverkar elevernas val av 

gymnasieprogram. Olika gymnasieprogram har olika status i samhället. Studien visar att 

eleverna har kunskap om programmens olika status och att de teoretiska programmen anses ha 

en högre status än till exempel yrkesprogrammen. Vidare visar studien att det finns ett samband 

mellan valet av en yrkesutbildning och föräldrarnas arbete och utbildning. Studien är fokuserad 

främst på individer med utländsk härkomst, men berör områden som vilka påverkansfaktorer 

som kan ligga till grund för elevernas val av gymnasieprogram. 

 

Gunnel Lindhs (1997) avhandling Samtalet i studie-och yrkesvägledningsprocessen bygger på 

sju videoinspelade samtal mellan elever och studie-och yrkesvägledare i årskurs nio. Vägledare 

och elever intervjuades både innan och efter de videoinspelade samtalen observerats. 

Vägledarna uppger i intervjuven innan observationen att deras mål är att ge en vägledning på 

lång sikt som framtida yrkesval. Författaren lyfter fram viktiga aspekter så som huruvida den 



 

11 

 

sökandes önskemål och behov ställs mot de officiella målen, hur samtalsprocessen fortskrider 

och hur de sökande reagerar och om de lyckas göra sin röst hörd. Studien resulterade i att elever 

upptog ca 40 procent av talutrymmet i samtalen medan vägledarna upptog ca 60 procent. Vilken 

samtalsmetodik som användes konstaterade Lindh ha stor roll för huruvida eleven kunde göra 

sig hörd i samtalet. De vägledare som använde sig av öppna frågor, pauser, sammanfattningar, 

följdfrågor och det Lindh kallar spegling bidrog till att eleverna var mer delaktiga i samtalet. 

Eleverna uppskattade att vägledarna lyssnade aktivt de fick dem att känna sig sedda vilket 

bidrog till att de var mer aktiva i samtalet. Samtliga observerade samtal följde fyra faser, en 

inledande, en kartläggande och utforskande fas av elevernas situation, en perspektivvidgande 

som användes av vägledaren för att förse eleven med relevant information och sist en avslutande 

fas där eleverna fått ställa frågor vid behov samt att vägledaren kort sammanfattat samtalet. Ett 

resultat efter att ha observerat de inspelade samtalen var att endast en vägledare genomförde en 

vägledning på längre sikt, de övriga vägledarna fokuserade på det kommande gymnasievalet, en 

såkallad kortsiktig vägledning.  

  

Teoretisk utgångspunkt 

Vi har valt Pierre Bourdieus begreppsram som teoretisk utgångspunkt i den här studien. 

Begrepp som används anser vi matchar denna studie väl och vi kommer delvis att utgå från 

Donald Broadys tolkningar av Bourdieus begrepp. 

 

Pierre Bourdieu föddes 1930 i Denguin, Frankrike, och växte upp på landsbygden.  

Bourdieus klassresa började vid ett humanistiskt gymnasium där han studerade filosofi, därefter 

studerade han vid högskolan École normale supérieure inom humaniora. Efter avslutade studier 

var Bourdieu verksam som gymnasielärare innan han genomförde sin värnplikt, placerad i 

Algeriet. Därefter arbetade han som universitetslärare i Alger och Sorbonne. Under åren 1982-

2002 var Bourdieu professor i sociologi vid Collége de France. För att nå denna prestigefyllda 

position gjorde Bourdieu en lång klassresa från arbetarklassen i sydvästra Frankrike till de 

parisiska elitskolorna innan han avled 2002 i Paris. 

 

Begrepp som kommer att beröras är symboliskt kapital, kulturellt kapital, utbildningskapital, 

informationskapital, socialt kapital samt habitus. Begreppen används inom 

utbildningssociologin för att visa på sambanden mellan individers klasstillhörighet och deras val 

av utbildningar. Begreppen flätas samman och är svåra att preciseras var för sig. 

Donald Broady som är en svensk utbildningssociolog och verksam som professor på Uppsala 

Universitet beskriver Pierre Bourdieus begrepp i Sociologi och epistemologi: om Pierre 

Bourdieus författarskap och den historiska epistemologin (1990) samt Kapitalbegreppet som 

utbildningssociologiskt verktyg (1998). Vi har valt att utgå från ovanstående litteratur för att 

förklara ovanstående begrepp. 
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Symboliskt kapital 

I Bourdieus sociologi anses symboliskt kapital som ett fundamentalt begrepp. Symboliskt 

kapital är det som erkännes beskriver Broady (1998). Bourdieu menar att till exempel 

utbildning, examina, titlar, vetenskapliga arbeten eller konstverk är symboliskt kapital. Något 

som baseras på andras erkännande. Teknisk kompetens är inte detsamma som symboliskt 

kapital. En individ kan ha en teknisk kompetens inom till exempel IT-branschen utan att för den 

delen ha ett större symboliskt kapital. Dock kan det klassas som ett symboliskt kapital då andra 

individer inom IT-branschen erkänner och igenkänner individens kompetens (Broady, 1990). 

Symboliskt kapital är den övergripande formen i Bourdieus begreppsram, andra kapital som 

kulturellt, utbildning, information och socialt kapital är delar av det symboliska kapitalet. 

Kulturellt kapital 

Kulturellt kapital kan ses som en sektion under begreppet symboliskt kapital. Medan symboliskt 

kapital erkännes av en mindre skala individer eller ett litet område tenderar det kulturella 

kapitalet att gälla ett helt samhälle (Broady, 1990). Ett symboliskt kapital som till exempel titel 

eller examina kan öka i värde och erkännas och kännas igen av en större andel individer, då 

skapas ett kulturellt kapital. Elever med ett rikare kulturellt kapital kan tillgodose sitt 

utbildningskapital och på så sätt anses de har ett bättre utgångsläge än elever med ett mindre 

kulturellt kapital. Bourdieu beskriver två olika kulturella kapital, det nedärvda kapitalet som 

förs över generationer, samt förvärvat kulturellt kapital som är förvärvad genom till exempel 

utbildningssystemet. 

Utbildningskapital 

Utbildningskapital kan ses som en underkategori till kulturellt kapital. Lärare kan erkänna 

elevers symboliska kapital, som till exempel om en elev har ett akademiskt språk kan det 

påverka hur lärare betygsätter den eleven. Läraren anser att eleven innehar ett symboliskt 

kapital. Detta sker i skolan och utbildningssystemet det är även där som erkännandet ges och då 

utgör detta ett såkallat utbildningskapital. Begreppet är koncentrerad och berör hela 

utbildningssystemet från skolan till olika positioner inom skolan, titlar, examina och höga betyg 

(Broady, 1990). Ett konkret exempel kan vara att ett högt gymnasiebetyg bidrar till fördelar 

inom utbildningssystemet då man kan söka ett stort antal utbildningar. 

Informationskapital 

Elever och föräldrar som har ett informationskapital är kunniga och kan sätta värde på de 

möjligheter som utbildningsväsendet och yrkesliv erbjuder. Individer som innehar ett större 

informationskapital klassas som välinformerade. Alla elever har olika mycket 

informationskapital och därmed olika kunskaper om utbildningsväsendet och vad som anses ge 

utdelning i skolan. (Broady, 1990). 

 

Socialt kapital 

Socialt kapital kan beskrivas som vår sociala grupptillhörighet och kan innehålla förfogandet 

över vänner, kontakter, föräldrar, familjen eller släkt. Elever med stort socialt kapital kan få stöd 
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från sin omgivning när de genomför karriärval som val av gymnasieutbildning. Bourdieu 

hävdade att det sociala kapitalet påverkar individers potential att tillgodose sin karriärutveckling 

(Broady, 1990). 

Habitus 

Habitus är det beteende som vi har ärvt och förvärvat. Det sitter i ryggmärgen och man tenderar 

att handla utifrån detta omedvetet. Det är en naturlig del av oss. Habitus är ett system av 

dispositioner som gör att vi kan orientera oss i sociala situationer. Det är tröga och djupa 

stukturer med starka drag som följs åt genom generationerna (Broady, 1998). Varje individ har 

sitt egna sociala rum där individens grupptillhörighet och värderingar är inräknade. Habitus 

formas utifrån individens sociala rum och bidrar till handling och beteenden. Vårt sätt att handla 

är förankrat i våra minnen och erfarenheter från tidig barndom. Habitus är ett förkroppsligat 

kapital som till exempel förmåga att förstå konstnärliga eller musikaliska verk, smak eller 

bildning. Vilket betyder att habitus och kapital har en nära relation till varandra. Man brukar 

kalla habitus för summan av alla kapitalformer hos individen. 

Habitus innehåller olika tillgångar som individens omgivning avgör vilka som kan verka som 

kapital. Likt kapital värderas habitus olika beroende på vilken grupptillhörighet en individ har 

eller hur individen värderas och av vem. Hur individer lever sina liv binds samman med 

individers fysiska livsvillkor som vidare påverkar hur individer tänker och handlar kan förklaras 

utifrån habitus. 

Bourdieu hävdade att varje individ har en förmåga att aktivt välja sitt sätt att handla, men 

ifrågasätter även hur denna uppkommit. Habitus är förändlig och kan försvagas, förstärkas eller 

förändras om individer hamnar i nya livssituationer (Broady, 1990).  

 

Begrepp som kommer att användas i denna studie är symboliskt kapital, kulturellt kapital, 

socialt kapital och habitus. 
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Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med studien är att kartlägga vilka faktorer elever i årskurs nio anger påverkar dem vid val 

av gymnasieprogram. 

 

 Vilka faktorer anser eleverna varit betydelsefulla vid valet? 

 

 Vilket förhållande har föräldrarnas socioekonomiska bakgrund till elevers val av 

program till gymnasiet? 

 

 Vilken betydelse beskriver elever att studie- och yrkesvägledningen haft för val av 

program till gymnasiet? 
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Metod 

Studien har genomförts med stöd av kvantitativ metod. I kapitlet presenteras varför kvantitativ 

metod använts, urval och urvalsgrupper, hur studien genomförts, hur materialet bearbetats samt 

etiska överväganden. 

Undersökningsstrategi och metod 

Enligt Holme och Solvang (1997) Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder 

är det omöjligt att genomföra en värderingsfri samhällsvetenskaplig forskning. Föreställningar 

som kan påverka förförståelsen är våra värderingar som vi förvärvat genom erfarenheter. Det är 

viktigt att vara medveten om dessa, då det i en forskningsprocess växlar mellan forskarens 

kognitiva och värdemässiga uppfattning.  

 

Under utbildningen har vi fått kunskap om att varje elev ska ha möjlighet att göra ett väl 

underbyggt val i samband med gymnasievalet. Vår föreställning är att det är svårt för elever att 

göra ett fritt och väl underbyggt val eftersom en mängd faktorer som finns i elevers närhet 

påverkar. Vår förförståelse är att den socioekonomiska bakgrunden är den faktor som påverkar 

elever mest vid gymnasievalet. 

 

Vilken metod som används i forskning beror på vilka frågor som ska besvaras. Då syftet i denna 

studie är att kartlägga och se mönster hur elever uppfattar gymnasievalet anser vi att en 

enkätundersökning är lämpligast. Kvantitativ metod i form av enkäter är passande när man ska 

samla in data från många människor utan att det går åt så mycket resurser (Johannessen & 

Tufte, 2003, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod). För att besvara våra 

forskningsfrågor och genomföra generalisering anser vi att det behövs ett brett underlag och 

därför valde vi kvantitativ metod.  Enkätfrågorna är korta och entydigt formulerade för att 

respondenterna ska förstå frågorna och svara på det vi efterfrågar vilket är något May (2001) 

Samhällsvetenskaplig forskning anser är viktigt. 

 

Vi var själva på skolorna vid tillfället när enkäterna delades ut och samlades in. Detta för att 

dels kunna svara på eventuella frågor och dels få större engagemang av respondenterna genom 

att vi presenterade oss och studien. Innan enkäten delades ut förklarade vi vad som menades 

med vårdnadshavare. Vårdnadshavare är den som har vårdnaden om eleven. Det kan vara 

biologiska föräldrar, bonusföräldrar, fosterföräldrar eller adoptivföräldrar. Vi förklarade att vår 

önskan är att eleven väljer de vårdnadshavare som står dem närmast. 
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Respondenterna besvarade enkäten som bestod av 25 frågor. 22 stycken frågor är kryssfrågor 

och på tre av frågorna ska eleven skriva sitt svar. Fråga 20 (Beskriv om möjligt på vilket sätt du 

anser att dessa personer varit betydelsefulla för dig) kräver ett utförligare svar och vår 

förhoppning är att eleven tänker till ”lite extra” hur personerna varit betydelsefulla vid 

gymnasievalet. 

Urval och urvalsgrupper 

Vi har valt att studera Flens kommun. I kommunen skedde vid studietillfället en enorm satsning 

på ett skolprojekt för att förbättra elevernas studieresultat. Kommunen genomförde detta för att 

dels öka möjligheterna för eleverna att bli behöriga till gymnasiestudier och dels till studier på 

en högre nivå. Kommunen hade en negativ utveckling av elevernas studieresultat mellan år 

2000 och 2010 och kommunfullmäktige beslutade att utvecklingen måste vändas, därav 

skolprojektet
13

. 

 

Statistik om Flens kommun från Statistiska centralbyrån (SCB)
14

 

Flens kommun hade 16 019 invånare år 2012.  

2012 var det 13 285 stycken invånare som var 16 år och äldre.   

Andelen personer som hade gymnasialutbildning på minst tre år var 19 % och 10 % hade 

eftergymnasial utbildning på minst tre år.
15

 

Rikets genomsnittliga utbildningsnivå 2012 var: 21 % som hade gymnasial utbildning på minst 

tre år och 18 % som hade eftergymnasial utbildning om minst tre år. 

Medelinkomst i Flen 209 984 kronor år 2011 

Medelinkomsten i riket var 235 177 kronor 2011 

Kommunens näringsliv: 90 % av företagen är småföretagare med 0-5 anställda. 21 % av 

kommuninvånarna är sysselsatta inom tillverkning och utvinning. Vård och omsorgs branschen 

utgör 19 % av arbetstillfällena och mindre än 5 % av arbetstillfällena utgörs av lantbruk.
16

  

 

Sammanfattningsvis är Flen en liten kommun med sina ca 16 000 invånare. Kommunen 

bildades 1971. I kommunen finns åtta orter varav sex har minst en skola. Kommunen har en låg 

utbildningsbakgrund jämfört med riket och utbildningsbakgrunden skiftar mellan orterna. 

                                                      
13

 Flens kommuns hemsida, 2013. Skolprojektet. Tillgänglig på: 

http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=34768 hämtad 2013-03-15 

14
Statistiska Centralbyrån, 2013. Statistikbasen. Tillgänglig på: 

http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables.aspx?id=340487&px_tableid=ssd_extern%3a

BefolkningNy&rxid=b59814cc-604c-433b-8c2c-8b81114fd528 hämtad 2013-04-05 

15
 Statistiska Centralbyrån, 2013 Statistiskbasen. Tillgänglig på: 

http://www.scb.se/Pages/ProductTables____9575.aspx hämtad 2013-04-05 

16
Flens kommuns hemsida, 2013. Skolprojektet. Tillgänglig på: 

http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=34768 hämtad 2013-03-15 

http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=34768
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables.aspx?id=340487&px_tableid=ssd_extern%3aBefolkningNy&rxid=b59814cc-604c-433b-8c2c-8b81114fd528
http://www.scb.se/Pages/SSD/SSD_SelectVariables.aspx?id=340487&px_tableid=ssd_extern%3aBefolkningNy&rxid=b59814cc-604c-433b-8c2c-8b81114fd528
http://www.scb.se/Pages/ProductTables____9575.aspx
http://www.flen.se/templates/Page.aspx?id=34768
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Andelen personer med utländsk bakgrund i kommunen är samma som riket men koncentrerad 

till en ort inom kommunen. Även medelinkomsten är lägre om man jämför med riket.  

 

Genom May (2001) har vi blivit medvetna om att urvalet av populationen är viktigt i och med 

att syftet med kvantitativ metod är att göra generaliseringar av en viss population. May (2001) 

beskriver även att det är viktigt att respondenterna tycker ämnet är viktigt för det leder till högre 

motivation vilket i sin tur leder till högre svarsfrekvens. Studien är avgränsad till att omfatta alla 

elever som går i årskurs nio i Flens kommun. Anledningen till att vi valde elever i årskurs nio är 

att de vid tidpunkten för undersökningen nyligen hade valt program till gymnasieskolan. Vi 

kommer inte jämföra resultaten utifrån ett genusperspektiv, etnicitet eller skillnaden mellan 

kommunala skolor och friskolor. 

Genomförande 

Arbetet påbörjades med att läsa uppsatser som berör vårt intresseområde, därefter söktes 

tidigare publicerade avhandlingar kring ämnet via databaserna Google, Uppsatser.se, DIVA, 

Avhandlingar.se, och Libris. Påverkansfaktorer, social reproduktion, GY 11, socioekonomisk 

bakgrund, vägledning, gymnasievalet, habitus och prao är sökord som använts. Orden söktes i 

olika sammanställningar men även var för sig. Litteratur söktes via bibliotekets databas, men 

även litteratur från tidigare kursmoment under utbildningens gång användes. Under processen 

har ytterligare forskning och litteratur tillkommit genom tips och tidigare uppsatsers 

referenslistor. 

 

Efter att syfte och forskningsfrågor bestämts valdes kvantitativ metod. Därefter skickades 

missivbrev (bilaga 1) till rektorerna på de fyra tilltänkta skolorna. Tre skolor valde att medverka 

i studien. Tid för genomförande av enkätundersökning bokades in via telefonkontakt med 

skolornas studie- och yrkesvägledare och rektorer. Enkätundersökningen (bilaga 2) 

genomfördes i sju klasser under lektionstid. En kort presentation om oss och studiens syfte gavs 

innan enkäterna lämnades ut. 130 enkäter delades ut och samtliga samlades in. Svaren kodades 

efter teman kopplade till forskningsfrågorna därefter påbörjades arbetet att analysera resultaten 

utifrån vald teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning. Studiens resultat och analys 

redovisas i textform samt i tabeller och staplar. 

 Bearbetning av data 

Empirisk data sorterades efter högskoleförberedande program (HFP) samt yrkesförberedande 

program (YFP), detta för att få en överblick hur eleverna valt. Vi har tematiserat utifrån 
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forskningsfrågorna
17

. Centrala faktorer besvaras via frågorna 2-12,14,19 och 20, studie-och 

yrkesvägledning besvaras via frågorna 13,15-18 och 20, socioekonomisk bakgrund besvaras 

genom frågorna 20-25.  

 

Frågorna 21 och 22 (Vad har vårdnadshavare 1 för sysselsättning? Vad har vårdnadshavare 2 för 

sysselsättning) kategoriserades utifrån följande: 

 

Social grupp 1: Studerande 

Social grupp 2: Yrkesverksam som anställd 

Social grupp 3: Egen företagare 

Social grupp 4: Utanför arbetsmarknaden som arbetslös, sjukskriven och pensionär 

Social grupp 5: Vet ej 

 

Ett stort bortfall på frågorna 24 och 25 bidrog till svårigheter att kategorisera yrkesverksamma i 

social klass. Vi förklarar socioekonomisk bakgrund från vårdnadshavarnas utbildningsnivå och 

kategoriseringen ovan med stöd av SCB´s Socioekonomiska indelning
18

 (SEI).  

Vi redovisade svaren från enkätundersökningarna i procent, se sidor 25-31. Studiens empiriska 

data har bearbetats manuellt. 

Etiska överväganden 

Vi har utgått från Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (Vetenskapsrådet, 2011) och 

Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (Johannessen & Tufte, 2003). Det är viktigt att 

respektera samtliga individer och deras situation. 

 

Syftet med studien presenterades i missivbrevet till rektorn på respektive skola, samt att vi 

informerade om syftet för svarande elever när enkätundersökningen skedde, detta för att 

tillgodose informationskravet (Vetenskapsrådet, 2011). Vid enkätutdelningen informerade vi att 

det inte är den enskildes svar som kommer att analyseras utan gruppens svar i helhet, detta för 

att hänvisa till sekretess och konfidentialitetskravet (Johannessen & Tufte, 2003). Efter avslutad 

analys och sammanställning av resultatet när studien är avslutad kommer samtlig empirisk data 

att förstöras, detta för att uppfylla nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2011). Samtyckekravet för 

elevernas medverkan fick vi dels genom rektorn på respektive skola och dels informerade vi vid 

enkätutdelningen att det är frivilligt att delta. Detta för att eleverna skulle bli medvetna om att 

de själva bestämmer om de vill vara med i studien (Johannessen & Tufte, 2003). 

                                                      
17

Se sid 14 

18
 Statistiska centralbyrån, 2013, Socioekonomisk indelning. Tillgänglig på: 

http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx hämtad 2013-05-01 

http://www.scb.se/Pages/List____257217.aspx
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Validitet och reliabilitet 

För att uppnå stor validitet i studien testades enkäter på fem grundskoleelever, utifrån detta 

gjordes justeringar på fråga 19 och 20 för att öka tydligheten av det som efterfrågas i studien. 

Detta för att få återkoppling på enkäternas utformande och stärka validiteten. Med stärkt 

validitet menas att få svar på det som efterfrågas, vilket är något Thurén (2007), Vetenskapsteori 

för nybörjare anser är viktigt. Enkätfrågorna är kopplade till studiens forskningsfrågor som i sin 

tur är kopplade till syftet. Vilket ger studien validitet. Undersökningen är upprepbar och därmed 

uppfylls kravet på reliabilitet. Reliabiliteten avser metodens pålitlighet och hållbarhet 

(May, 2001). 

 

 Vi är medvetna om att giltigheten av informationen kan brista då eleverna svarade på 

enkätfrågorna under lektionstid sittandes bredvid varandra.  

Metoddiskussion 

En kvantitativ ansats genom en enkätundersökning anses vara rätt metod för att genomföra 

studien. Urvalet av målgrupp anpassades utifrån studiens syfte på ett välgrundat vis, önskevärt 

hade varit att samtliga skolor medverkat i kommunen för att ge en högre uppfattning om 

påverkansfaktorer. Det är ett begränsat antal elevers åsikter som redovisas, dock ger det en bild 

av hur elever resonerar i vald kommun. Resultatet kan vara avvikande om studien genomförs i 

en annan kommun med andra skolor och elever.  

 

Enkäterna testades på ett mindre antal elever innan de lämnades ut till vald målgrupp. Det 

visade sig dock senare i enkätundersökningen att vissa frågor var svåra att förstå. I resultat och 

analysdelen belyses att frågorna 5, 24 och 25 i enkäterna är diffusa: 

 

5. Har du något syskon som valt samma program?  

 

24. Om din/ dina vårdnadshavare studerar, vad studerar den/dem? Skriv det som passar bäst in, 

försök att vara så noggrann som möjligt.  

 

25. Inom vilket yrke/yrkesområde arbetar din/dina vårdnadshavare idag? Skriv det som passar 

bäst in, försök att vara så noggrann som möjligt.  

 

Hade frågorna formulerats annorlunda kunde det ledat till ökad svarsfrekvens. Till exempel om 

fråga 5 hade delats till två frågor: 

 

 Har du något syskon?  
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Om du har syskon har denna valt samma program?  

I studien är det svårt att avläsa om eleven svarat på om det har något syskon eller om syskon 

valt samma program.  

 

Frågorna 24 och 25 hade kunnat formuleras annorlunda till exempel: 

 

24. Vad studerar din/dina vårdnadshavare?  

 

25. Vad arbetar din/dina vårdnadshavare med?  

 

Det hade kunnat ge en ökad förståelse om elevernas socioekonomiska bakgrund.  

Vårt kunnande när det gäller att föra statistik och analysera resultat är knapp, vilket medför att 

det kan finnas mer att granska och redovisa som inte tas upp i denna rapport. 
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Redovisning av resultat 

Under detta kapitel kommer resultat och analys av studien att presenteras. Enligt enkätens 

kronologiska ordning kommer vi att redovisa resultatet kring vad elever anger har haft betydelse 

vid gymnasievalet. Svar och analys redovisas i tabellform, figurer och text. Fråga 20 presenteras 

på flera ställen. Enkäterna besvarades av totalt 130 elever, av dessa valde 62 stycken elever ett 

högskoleförberedande program (HFP) och 68 stycken elever valde ett yrkesförberedande 

program (YFP). Samtliga enkätfrågor ses i bilaga 2. 

Val av program 

 

I fråga 3 fick eleverna svara på varför de valt gymnasieprogrammet. Nedan redovisas resultatet 

av denna fråga. 

 

Tabell 1. Fråga 3 – Varför valde du det gymnasieprogrammet? 

   HFP YFP Totalt 

Det förbereder och ger mig 

behörighet till fortsatta 

studier  

 45 12 27 

Det ger mig stora möjligheter 

att arbeta 
 16 30 24 

Gymnasieprogrammet ligger 

inom mitt intresseområde 
 36 53 45 

Båda mina föräldrar eller 

någon av dem arbetar inom 

yrkesområdet 

 

 0 3 2 

Annat  3 2 2 

Totalt  100 % 100 % 100 % 

Av tabell 1 framgår att eleverna som valt HFP anser att de valde programmet för att det 

förbereder och ger behörighet till fortsatta studier. Elever som valt YFP anger att de valde 

programmet för att det ligger inom deras intresseområde, något som även en hopslagning av 

grupperna visar. Mindre betydelse anser de att deras föräldrars yrkesområde har haft. 
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Påverkansfaktorer 

Nedan redovisas signifikanta faktorer som eleverna anger har påverkat dem vid gymnasievalet, 

frågorna 4-12 och 14 redovisas. 

 

Tabell 2. Fråga 4 & 7 – Med vilka och hur ofta har eleverna diskuterat valet? 

Vårdnadshavare kontra kompisar 

   Vårdnadshavare   Kompisar 

Minst en gång varje vecka  25  28 

Minst en gång varje månad  28  29 

Vid ett tillfälle  42  33 

Nej 

 

 1  5 

Vet ej  4  5 

Totalt  100 %  100 %  

I tabell 2 kan vi avläsa att eleverna anger att de diskuterat gymnasievalet i stort sätt i samma 

utsträckning med vårdnadshavare som med kompisar.  

 

Tabell 3. Fråga 5 & 6 – Har ett syskon eller kompis valt samma program? Påverkan 

syskon kontra kompisar  

   Syskon  Kompisar 

Ja 

 

 12  47 

Nej  

 

 84  37 

Vet ej  4  16 

 

 

    

     

Totalt  100 %  100 %  

I tabell 3 kan vi avläsa att kompisars val av gymnasieprogram påverkar mer än syskons tidigare 

val. 
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I figuren nedan redovisas svaren från enkäten och berör frågorna 8-12 och 14. 

Figur 1. Fråga 8-12 och 14. Påverkansfaktorer – Vad har haft betydelse för valet av 

gymnasieprogram? 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fritidsintressen

Framtida yrkesdrömmar

Betyg

Hemskickat material

Internet

Gymnasieskolans rykte

Stor betydelse

Delvis betydelse

Ingen betyelse

Vet ej

Eleverna anger att deras framtida yrkesdrömmar har haft mest betydelse vid val av 

gymnasieprogram, stor betydelse har även fritidsintressen haft, följt av betyg. Minst betydelse 

har hemskickat material haft. 

Studie- och yrkesvägledning 

Under detta avsnitt redovisas studie- och yrkesvägledningens betydelse i samband med 

elevernas val till gymnasieprogram i figur 2. Avslutningsvis finns uttryck från fråga 20 om 

studie- och yrkesvägledarens betydelse. 

 

I figuren nedan redovisas resultatet från frågorna 13 och 15-18. 
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Figur 2. Fråga 13, 15-18 Studie- och yrkesväglednings betydelse för val av 

gymnasieprogram. 
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I figur 2 kan man avläsa att eleverna anger att det enskilda samtalet har haft störst betydelse av 

skolans insatser när det gäller studie- och yrkesvägledning. 43 % av eleverna anger att enskilda 

samtalet har haft delvis betydelse och 15 % säger att det har haft stor betydelse. 70 % av 

eleverna svarar att lärarna inte har haft någon betydelse för elevernas gymnasieval, likaså anger 

50 % av eleverna att prao inte haft någon betydelse.  

 

Så här uttrycker sig två av eleverna om studie- och yrkesvägledarens betydelse:  

Hjälp och söka till gymnasiet. Pusha oss framåt med betyg, fixat så vi åkt till gymnasierna 

vi velat se. 

Hon har inte favoriserat någon skola utan tänkt vad som passar mig och min framtid utefter 

jag berättat vad jag drömmer om. 

Betydelsefulla personer 

Syftet med fråga 19 och 20 i enkäten var att eleverna skulle välja den person som varit mest 

betydelsefull i samband med gymnasievalet och beskriva på vilket sätt. I figur 3 presenteras 

resultatet av fråga 19 sedan följer några citat från fråga 20. 
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Figur 3. Fråga 19 & 20-Betydelsefulla personer för gymnasievalet. 
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I figur 3 kan vi avläsa att 64 % av eleverna anger sig själva som mest betydelsefulla, 16 % av 

eleverna anser vårdnadshavare, kompisar och syskon anger 6 % av eleverna varit mest 

betydelsefull, bekant/släkt anger 4 % av eleverna varit betydelsefulla. 3 % av eleverna anser att 

studie- och yrkesvägledare varit betydelsefull i samband med val av gymnasieprogram och 1 % 

av eleverna anger lärare varit betydelsefull. 

 

Så här uttrycker sig två av eleverna som angett sig själv som mest betydelsefull i och med val av 

program till gymnasiet: 

 

Det är jag som ska gå den linjen jag valt, därför spelar det ingen roll vad andra tycker. 

Jag har gått efter vad jag vill göra senare i livet och sökt det gymnasium som kan ge mig de 

möjligheterna. 

 

Socioekonomisk bakgrund 

Under detta avsnitt redovisas elevernas socioekonomiska bakgrund utifrån vårdnadshavares 

utbildningsnivå och nuvarande sysselsättning
19

. Frågorna 20 - 23 i enkäterna berörs.  

                                                      
19

 Se vidare för förklaring under avsnittet bearbetning av data s. 17-18 



 

26 

 

I tabell 4 redovisas det eleverna har angett som vårdnadshavarnas utbildningsnivå. I tabell 5 

redovisas vårdnadshavarnas sysselsättning. Avslutningsvis följer några citat från fråga 20 om 

vårdnadshavarnas betydelse för eleverna i samband med gymnasievalet. 

 

Tabell 4. Fråga 21 Vårdnadshavares utbildningsnivå 

   HFP YFP Totalt 

Mindre än 9 års grundskola  2 4 3 

9 års grundskola  9 20 14 

Gymnasium  40 36 38 

Universitet/Högskola 

 

 26 12 19 

Vet ej  23 28 26 

Totalt  100 % 100 % 100 % 

Av tabell 4 kan man avläsa att 38 % av samtliga elever har svarat att deras vårdnadshavare har 

gymnasieutbildning som högsta utbildning, det är ingen större skillnad mellan grupperna. 

Elever som valt HFP anger att 11 % av deras vårdnadshavare har 9 års grundskola eller mindre. 

Medan elever som valt YFP anger att 24 % av deras vårdnadshavare har 9 års grundskola eller 

mindre. Elever som valt HFP anger att 26 % av deras vårdnadshavare har universitet eller 

högskola som högsta utbildning medan 12 % av eleverna som valt ett YFP anger att de har 

vårdnadshavare med universitet eller högskoleutbildning.  26 % av samtliga elever har svarat att 

de inte vet sina vårdnadshavarens utbildningsnivå. 

 

Tabell 5. Fråga 22 & 23 Vårdnadshavares sysselsättning 

   HFP YFP Totalt 

Social grupp 1  7 6 6 

Social grupp 2  61 60 63 

Social grupp 3  12 17 12 

Social grupp 4 

 

 14 14 13 

Social grupp 5  6 3 6 

Totalt  100 % 100 % 100 % 

 

I tabell 5 kan avläsas att det inte är några större skillnader mellan vårdnadshavarnas 

sysselsättning och elevernas val av gymnasieprogram. 63 % av eleverna har angett att de har 

föräldrar som tillhör social grupp 2, 61 % har valt HFP och 60 % har valt YFP. 
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Så här uttrycker sig två av eleverna som angett vårdnadshavare som mest betydelsefull i 

gymnasievalet: 

 

Mina vårdnadshavare har stöttat mig och hjälpt mig att välja det jag vill och det som är bäst 

för mig. 

Pappa har velat att jag ska bli frisör eftersom jag velat det sedan jag var liten. 
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Analys 

Studiens syfte är att undersöka vad eleverna själva anger påverkar dem vid val av 

gymnasieprogram. Vår analys utgörs från studiens tre forskningsfrågor som lyder Vilka faktorer 

anser eleverna varit betydelsefulla vid valet? Vilket förhållande har föräldrarnas 

socioekonomiska bakgrund till elevers val av program till gymnasiet? och Vilken betydelse 

beskriver elever att studie- och yrkesvägledningen haft för val av program till gymnasiet? 

 

Undersökningen omfattar 130 elever som vi delade in i två grupper (HFP och YFP) för att i 

vissa frågor kunna skilja på dem. Båda grupperna anger att det är individen själv som har mest 

betydelse för vilket gymnasieprogram man valt, följt av vårdnadshavare. Även elevens 

framtidsdrömmar och intresse har stor betydelse. Eleverna anser alltså att de valt 

gymnasieprogram utifrån sig själva, sina framtidsdrömmar och intressen. Det är intressant i och 

med att intressen skapas utifrån habitus. Det är genom sitt habitus, som eleven utvecklat intresse 

om vad som är passande och tillåtet. Elever har valt gymnasieprogram utifrån sina olika 

intressen och därmed sina olika habitus. Vid gymnasievalet har alla elever olika bagage, därmed 

upplever eleverna vissa program mer naturliga att söka. Detta är en parallell till Palmes (2008) 

studie där det framkommer att elever som har föräldrar som är sysselsatta inom ekonomi och 

privat sektor väljer ett gymnasieprogram med inriktning mot ekonomi, medan elever vars 

föräldrar som arbetar inom utbildningssektorn i större utsträckning väljer ett gymnasieprogram 

inriktat mot kultur. Även Dahlstedt, Hertzberg och Åhlund (2007) studie visar att det finns 

samband mellan elevens val och vårdnadshavarnas utbildningsnivå. 

 

Skolverkets statistik (2012/2013) och Haugseths (2011) studie visar att elever väljer efter sina 

föräldrars utbildningsnivå.  I vår studie har 62 elever valt HFP medan 68 elever valde YFP. 

Utbildningsnivån är lägre i den undersökta kommunen än i riket, vilket kan förklara att många 

elever valt ett yrkesförberedande program. Vi kan konstatera att eleverna är påverkade av 

habitus och sin omgivning. Elevens symboliska kapital påverkar när de väljer gymnasieprogram 

och likt Dresch & Lovéns (2010) studie vill eleverna göra vårdnadshavarna stolta när de väljer 

gymnasieprogram och väljer något som ger erkännande från omgivningen.  Elever som valt 

HFP anger att föräldrarna har högre utbildningsbakgrund än vad elever som valt YFP anger.       

Hos elever som har akademiskt utbildade vårdnadshavare finns ett värde på teoretiska ämnen 

och att hålla alla vägar öppna, vilket framkommer i Palmes (2008) studie. I habitus där 

föräldrarna har lägre utbildningsbakgrund är det viktigt att eleverna väljer gymnasieprogram 

utifrån sitt intresseområde, vilket även framkommer i Trondmans (1994) studie. Trondman 

(1994) menar också att elever till föräldrar utan akademisk bakgrund ger sina barn större frihet 

att välja gymnasieprogram. Detta kan vi även se i vår studie där eleverna anger att de valt HFP 

för att det förbereder och ger behörighet till vidare studier. Medan elever som valt YFP har valt 

gymnasieprogrammet för att det ligger inom deras intresseområde. 

 

Båda grupperna anger att studie- och yrkesvägledningen haft liten betydelse.  
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70 % av eleverna svarar att lärarna inte har haft någon betydelse för elevernas gymnasieval, 

likaså anger hälften av eleverna att prao inte haft någon betydelse. I tidigare studier Lovén 

(2000) och Dresch och Lovén (2010) framkommer att studie- och yrkesvägledaren haft stor 

betydelse för eleverna vid gymnasievalet. Även prao är betydelsefullt för eleverna (Dresch & 

Lovén (2010). De låga siffrorna för prao och gruppvägledning i denna studie kan bero på att 

kommunens skolor inte erbjuder prao och gruppvägledning, och behöver inte bero på praon och 

gruppvägledningen i sig. Mest betydelse av den studie- och yrkesvägledande verksamheten har 

det enskilda samtalet haft, följt av informationsträffar. 58 % av eleverna anger att det enskilda 

samtalet har haft stor betydelse eller delvis betydelse vid gymnasievalet. Gruffman och Schedin 

(2010) hävdar i sin studie att elever som har föräldrar med akademiskt utbildning i större 

utsträckning träffar en studie- och yrkesvägledare vid gymnasievalet än elever vars föräldrar har 

låg utbildningsnivå (Gruffman & Schedin, 2010). Elevernas habitus påverkar elevernas synsätt 

på vägledning, likaså deras sociala kapital. Kommunens befolkning har en låg socioekonomisk 

bakgrund i jämförelse med riket, vilket kan vara en förklaring till vägledningens låga betydelse. 
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Slutsats och diskussion  

Med denna studie har vi haft som intention att undersöka vad elever i årskurs nio anser påverkar 

dem när de väljer program till gymnasiet. Bourdieu menar att även om det finns ett antal 

valmöjligheter när det gäller val av program till gymnasiet så är valet inte fritt utan påverkas av 

habitus. Hur fritt är egentligen valet av gymnasieprogram? Resultatet visar att elevernas 

socioekonomiska bakgrund har påverkat elevernas val av program genom att eleverna tenderar 

att reproducera föräldrarnas utbildningsväg. Eleverna anser att det är dem själva som varit mest 

betydelsefulla vid valet. Eleverna anser även att faktorer som varit betydelsefulla för deras val 

är deras framtidsdrömmar och intressen. Individens intresse är format av habitus som utvecklas 

redan i tidig ålder och är djupgående, vilket leder till att det påverkar vårt sätt att bland annat 

fatta beslut, som till exempel ett karriärval. Vi fann det intressant att eleverna anger sig själva 

som den mest betydelsefulla personen i samband med valet till gymnasieprogram. Kan det vara 

så att dessa elever inte ser till samhällsnyttan eller omgivnings åsikter?  Anser dessa elever att 

jaget har störst betydelse? Finns det i deras habitus? Är dagens elever individualister i större 

utsträckning än tidigare generationer? Någon som kan kopplas till ”generation Z”. Generation Z 

tenderar att ifrågasätta och ofta byta arbeten.  

 

Resultatet om huruvida eleverna anser studie- och yrkesvägledning varit betydelsefull väcker 

stort intresse hos oss. Endast 3 % av samtliga elever har svarat att studie- och yrkesvägledning 

varit betydelsefull. Samtidigt visar resultatet att ett antal elever anser att studie-och 

yrkesvägledaren varit perspektivvidgande i samband med val av gymnasieprogram. För 

samhällsnyttan skulle det vara intressant att göra en fördjupad studie kring studie- och 

yrkesvägledningens betydelse, vad önskar eleverna få ut av studie- och yrkesvägledningen? Kan 

studie- och yrkesvägledningen bidra till att fler elever gör välgrundade val i samband med 

gymnasievalet? Vilket i sig skulle kunna minska omval, avhopp och kompletteringsstudier inom 

vuxenutbildningen och därmed även minska kostanden för samhället.  Skulle en jämförelse 

mellan vår studie och en kommun med annan socioekonomisk bakgrund visa på skillnader? En 

kvalitativ studie i form av intervjuer skulle vara intressant för att få en ökad förståelse i hur 

ungdomar resonerar angående val av program till gymnasiet. Vår uppfattning om att den 

socioekonomiska bakgrunden har haft betydelse för elevers val av gymnasieprogram bekräftas i 

denna studie.  
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Bilagor 

Bilaga 1 Missivbrev 

Hej!                                                                                

 

  

 

Vi är två studenter som studerar sista terminen på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 

Stockholms Universitet. 

 

Vi skriver vårt examensarbete som handlar om vilka faktorer som påverkar elever vid val av 

gymnasieutbildning. 

Syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas val av 

gymnasieprogram? 

 

Vi har tänkt genomföra studien med en kvantitativ ansats som är riktade till samtliga årskurs nio 

elever i kommunen. Vår önskan är att själva komma till skolan och dela ut och samla in 

enkäterna för att kunna svara på elevernas eventuella frågor.  

 

Vi garanterar anonymitet och att all empirisk data kommer att förstöras när uppsatsen är 

bedömd och godkänd. Det är bara vi som uppsatsskrivare som kommer ha tillgång till de 

insamlade enkäterna. Om önskan finns skickar vi den färdiga uppsatsen. 

 

 Vi kommer att återkomma till er under vecka 16 via telefon och hoppas på er medverkan. 

 

Om ni har några frågor eller förslag på datum och tid är du mer än välkommen att kontakta oss. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 Linda Malmberg    Sara Lund 

Telefon: XXX-XXX XX XX                Telefon: XXX-XXX XX XX 

E-post:     e-post:  
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Bilaga 2. Enkät riktad till årskurs nio elever. 

Hej alla elever i årskurs nio!  
Vi är två studenter från Stockholms Universitet som skriver vårt examensarbete om vad 

elever i årskurs nio anser har påverkat dem vid val av gymnasieprogram.  

Vi behöver Din hjälp med att svara på några frågor. Dina åsikter är viktiga för oss och 

vi är tacksamma om Du hjälper oss med det! 

 

1. Vilken skola har du sökt till? 

 

Svar:__________________________________________________________________ 

2. Vilket program har du valt i 1:a hand? 

Kryssa i det du valt i rutan. Har du valt en utbildning som inte finns med under 

alternativen skriv längst ner under annat. 

Barn- och fritidsprogrammet    □ 

Bygg- och anläggningsprogrammet    □ 

Ekonomiprogrammet     □ 

El- och energiprogrammet     □ 

Estetiska programmet     □ 

Fordons- och transportprogrammet    □ 

Handels- och administrationsprogrammet   □ 

Hantverksprogrammet     □ 

Hotell- och turismprogrammet    □ 

Humanistiska programmet    □ 

Industritekniska programmet    □ 

Naturbruksprogrammet     □ 

Naturvetenskapsprogrammet    □ 

Restaurang- och livsmedelsprogrammet    □ 

Samhällsvetenskapsprogrammet    □ 

Teknikprogrammet     □ 

VVS- och fastighetsprogrammet    □ 

Vård- och omsorgsprogrammet    □ 

Introduktionsprogrammet    □ 

Annat_____________________________________   □ 
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3. Varför valde du det gymnasieprogrammet?  Välj det alternativ som stämmer mest 

in på ditt val.  

Det förbereder och ger mig behörighet till fortsatta studier  □ 

Det ger mig stora möjligheter att arbeta   □ 

Gymnasieprogrammet ligger inom mitt intresseområde  □ 

Båda mina föräldrar eller någon av dem arbetar inom yrkesområdet □ 
Annat:_________________________________________________________________ 

 

4. Har du och dina vårdnadshavare diskuterat ditt val av gymnasieprogram? Ange 

ett alternativ. 

 

Ja, minst en gång varje vecka    □ 

Ja, en gång i månaden    □ 

Ja, vid ett tillfälle    □ 

Nej     □ 

Vet ej     □ 
     

5. Har du något syskon som valt samma program?  

  

Ja     □     

Nej     □   

Vet inte     □  

 

6. Har du någon kompis som valt samma program?  

  

Ja     □     

Nej     □   

Vet inte     □  

 

 

7. Har du och dina kompisar diskuterat ditt val av gymnasieprogram? Ange ett 

alternativ 

 

Ja, minst en gång varje vecka    □ 

Ja, en gång i månaden    □ 

Ja, vid ett tillfälle    □ 

Nej     □ 

Vet ej     □ 
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8. Hur mycket betydelse har dina fritidsintressen haft på ditt val av 

gymnasieprogram? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

 
9. Hur mycket betydelse har dina framtida yrkesdrömmar haft på ditt val av 

gymnasieprogram? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 
 

 10. Hur mycket betydelse har ditt betyg haft när det gäller ditt val till 

gymnasieprogram? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

 
 

11. Hur mycket betydelse har hemskickat material t.ex. kataloger, broschyrer och 

tidningar haft när det gäller ditt val till gymnasieprogram? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 
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12. Hur mycket betydelse har information via internet (forum, hemsidor, 

sökmotorer osv.) haft när det gäller ditt val till gymnasieprogram? Ange ett 

alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 
 

13. Hur mycket betydelse har dina lärare haft när det gäller ditt gymnasieval? 

Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

 
14. Har din blivande gymnasieskolas rykte haft betydelse för ditt val av 

gymnasieprogram? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 
     

 
 

15. Har enskilda samtal med skolans studie-och yrkesvägledare haft betydelse för 

ditt gymnasieval? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

Har inte haft något samtal med skolans studie-och yrkesvägledare □ 
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16. Har Prao haft betydelse för ditt gymnasieval? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

Har inte haft någon prao    □ 
 

17. Har gruppvägledning haft betydelse för ditt gymnasieval? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

Har inte haft någon gruppvägledning   □ 

 
18. Har informationsträffar om gymnasievalet haft betydelse för ditt val av 

gymnasievalet? Ange ett alternativ 

 

Har haft stor betydelse    □ 

Har haft delvis betydelse    □ 

Har inte haft betydelse    □ 

Vet ej     □ 

Har inte vart på någon informationsträff om gymnasievalet  □ 

 
19. Vilken person har varit betydelsefull för dig i gymnasievalet? 

Välj det alternativ som stämmer mest in på ditt val 

 

Mina kompisar     □   

Mina vårdnadshavare     □   

Mina syskon      □   

Mina lärare      □   

Min studie- och yrkesvägledare   □   

Nära bekant/släkt till familjen    □   

Jag själv      □   
Annan person__________________________________________________________________ 
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20.  Beskriv om möjligt på vilket sätt du anser att den personen varit betydelsefull 

för dig. 

(Använd gärna baksidan om du behöver mer plats att skriva på) 

 
Mina kompisar_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Min vårdnadshavare 1___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Min vårdnadshavare 2___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Mina syskon___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Mina lärare____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Min studie- och 

yrkesvägledare_________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Nära bekant/släkt till familjen_____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Jag själv______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Annan person__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

21. Vilken är dina vårdnadshavare högst avslutade utbildning? 

 

Vårdnadshavare 1  Vårdnadshavare 2 

Mindre än 9 års grundskola  □   □ 

9 års grundskola    □   □ 

Gymnasium     □   □ 

Universitet/Högskola    □   □ 

Vet ej     □   □ 

 
22. Vad har vårdnadshavare 1 för sysselsättning? 

 

Studerande     □ 

Anställd     □ 

Egen företagare    □ 

Arbetslös     □ 

Sjukskriven     □ 

Pensionär     □  

Vet ej     □ 
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23. Vad har vårdnadshavare 2 för sysselsättning? 

 

Studerande     □ 

Anställd     □ 

Egen företagare    □ 

Arbetslös     □ 

Sjukskriven     □ 

Pensionär     □  

Vet ej     □ 
 

24. Om din/ dina vårdnadshavare studerar, vad studerar den/dem? 

Skriv det som passar bäst in, försök att vara så noggrann som möjligt.  

 

Vårdnadshavare 1: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

25. Inom vilket yrke/yrkesområde arbetar din/dina vårdnadshavare idag? 

Skriv det som passar bäst in, försök att vara så noggrann som möjligt.  

 

Vårdnadshavare 1: _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Vårdnadshavare 2:_______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

  
 

Linda Malmberg & Sara Benafakir Lund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 



 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 


