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Sammanfattning  
Bakgrund 
Gymnasieskolan är en stor del av de flesta ungdomars liv. Forskning visar att elevers beslut 
påverkas av föräldrars sociala bakgrund och de rådande normer och värderingarna som 
verkar i samhället men också att det finns differenser i hur elever vid olika 
programinriktningar planerar sin framtid. Det är viktigt för individen att göra rätt val för att 
få en bra start på sin utbildningsresa, detta ökar behovet av information inför gymnasievalet. 
Informationskällor som underlättar elevens beslut är av stor vikt för att eleven skall göra ett 
bra gymnasieval.  

Syfte 
Syftet är att undersöka om det finns skillnader i hur elever vid teoretiska och praktiska 
program planerar sin framtid gällande studier och arbete. Vi är även intresserade av att 
undersöka hur föräldrars utbildningsnivå påverkar elevens val av gymnasium och syn på 
vidare studier och arbete. Slutligen vill vi undersöka hur gymnasieelever får tillgång till 
information om gymnasievalet samt om de upplever denna information tillräcklig.  

Metod 
Undersökningen utgår från en kvantitativ ansats där vi använt oss av en elektronisk enkät för 
att komma i kontakt med våra respondenter. 

Resultat 
De resultat vi kommit fram till tyder på att det finns skillnader i hur elever vid olika 
gymnasieinriktningar motiverar sina val, ser på sin utbildning och hur de planerar sin 
framtid vad gäller skola och arbete. Ytterligare faktorer som spelar in är föräldrars 
utbildningsbakgrund vilket kan relateras till den sociala bakgrundens påverkan av elevens 
utbildningsval. 
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1. DISPOSITION 
Följande avsnitt presenterar hur uppsatsen är disponerad i form av en kort överblick av de 
olika kapitlen. 

Kapitel 2 består av inledning, bakgrund, syfte, tidigare forskning och teoretiska 
utgångspunkter. I inledningen redogörs för en övergripande bild av ämnet för 
undersökningen samt en introduktion till vårt specifika forskningsområde.  

I bakgrunden beskriver vi ingående gymnasieskolan men tar även upp aspekter på 
gymnasievalet med stöd från bland annat Skolverket och tidigare forskning. Här presenteras 
även ytterligare fakta om gymnasievalet utifrån ett besök hos en studievägledare. 
Bakgrunden ger vidare en inblick i de teorier vi har för avsikt att knyta till vårt resultat.  

Syfte vilket är formulerat på ett sätt som sammanfattar våra frågeställningar och 
forskningshypoteser och ger på så sätt en övergripande bild av vad vi ville undersöka. 

Den tidigare forskningen sammanfattar den för vårt undersökningsområde relevanta 
forskning som vi tagit del av inför vår studie. Här presenterar vi de artiklar och uppsatser vi 
använt för att få en djupare kunskap om vårt ämne. 

Teoretiska utgångspunkter sammanfattar de teorier vi anser är av största vikt att knyta vårt 
resultat till. 

Kapitel 3 består av ett metodavsnitt där vi presenterar den använda metoden i vår 
undersökning, kapitlet är uppbyggt av ett antal underrubriker; urval, material, 
tillvägagångssätt, bearbetning och analys av material och avslutas med ett avsnitt som 
behandlar vår förförståelse och våra värderingar. 

Kapitel 4 redovisar vårt resultat i form av text med tabeller och diagram, vilka på ett tydligt 
sätt visar vad vi kommit fram till gällande våra frågeställningar och forskningshypoteser. 

Kapitel 5 presenterar vår diskussion där vi knyter vårt empiriska material till syfte, 
frågeställningar och hypoteser, metod och tidigare forskning. I detta kapitel dras slutsatser, 
tolkningar och kopplingar till de teorier och den tidigare forskningen vi tagit del av.  
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2. INLEDNING 
Gymnasievalet är för många ungdomar en inledande process i att tänka på hur framtiden kan 
komma se ut. I detta skede av livet påbörjas en reflektion kring hur samhället fungerar, 
främst angående arbetsmarknad och utbildningsvägar. Individen blir tvingad att ta ställning 
till hur de närmsta åren skall spenderas. Gymnasieskolan har en betydande roll i samhället, 
den har till uppgift att forma ungdomar till att bli konkurrenskraftiga individer på antingen 
arbetsmarknaden eller inom utbildningssystemet (Bergström & Wahlström 2008:5). 
Bourdieu menar att skolan till stor del bidrar till socialiseringen av människan, inte enbart 
när det kommer till att utbilda barn och ungdomar, utan skolan skall ytterligare ha 
funktionen att förbereda individen för arbetsmarknaden och det liv som framtiden utstakar. 
Skolsystemet bidrar till att de existerande kulturella och ideologiska mönstren i ett samhälle 
upprätthålls, vilket vidare formar och bevarar samhällets rådande normer. Lika så har 
systemet en betydande roll för att existerande kulturella och ideologiska mönster i samhället 
skall upprätthållas, på så sätt bevaras samhällets rådande normer (Gytz Olesen 2004:150).)  

Individens gymnasieval är en process där hon väljer utbildning likt en vara på en marknad, 
varan blir en produkt hon kommer använda under de kommande tre åren. Valet av 
gymnasieprogram och gymnasieskola innebär för många ungdomar ångest och stor stress, 
ungdomarna blir starkt beroende av stöd och guidning av den närmsta omgivningen där även 
studie- och yrkesvägledare har en betydande roll. Omgivningens stöd kan påverka 
individens val men faktorer som media och rykten om olika program och skolor har stor 
betydelse. Gymnasievalet blir eventuellt också ett avgörande val i hur individens livsstil och 
identitet formas (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:12).  

Bakgrund 
Gymnasieskolan har en betydande del i ungdomars liv, det läggs idag mycket fokus på valet 
av gymnasium. En stor press finns på ungdomar att göra rätt val - vid rätt tidpunkt, detta 
ökar behovet av information inför gymnasievalet. För att kunna göra rätt val krävs att 
individen har tillgång till informationskällor vilka faktiskt underlättar det beslut som ligger 
framför henne.  

Gymnasietiden är något som påverkar hur individen socialiseras in i samhället men är även 
en tid som formar den människa hon senare blir i livet. Gymnasieskolan blir grundbulten i 
individens steg ut på arbetsmarknaden, oavsett om det handlar om arbete eller vidare studier 
som på sikt genererar arbete (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:12). Flertalet 
studier presenterade av Skolverket visar att den sociala bakgrunden har en avgörande roll i 
individens val av gymnasieskola och gymnasieprogram. Ungdomar med hög social 
bakgrund väljer i större utsträckning program som har en studieförberedande inriktning, 
elever med lägre social bakgrund tenderar däremot att välja yrkesinriktade utbildningar. 
Forskning visar att föräldrars utbildningsnivå har en stor betydelse vid ungdomars 
gymnasieval. Elever med högutbildade föräldrar väljer i högre grad teoretiskt inriktade 
gymnasieprogram som öppnar för studier på högre nivå. Liknande mönster finns i familjer 
med lågutbildade föräldrar där barnen allt som oftast väljer praktiskt inriktade 
gymnasieprogram (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:7).  
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Sociologen Puaca (2007) påpekar utifrån olika styrdokument från bland annat Skolverket 
och Regeringens långtidsutredning att kunskap har en betydande roll för att gynna 
demokratin och för att skapa förutsättningar för en fördelaktig utveckling av ekonomin i vårt 
samhälle.  Det finns nackdelar med att ha ett expanderande utbildningssystem, med denna 
kritik vill Puaca påvisa det faktum att sociala ojämlikheter gällande kön, etnicitet och 
klassbakgrund faktiskt kan reproduceras inom skolan. Här beskriver Puaca begreppet, 
funktionell dubbelhet, som syftar till att skolan dels bidrar till klassreproduktion samtidigt 
som det framhävs att alla skall ha lika möjligheter till att avancera (Puaca 2007:99).  

Det individualiserade samhället medför förväntningar på individen att själv ta initiativ till att 
ta del av tillgängliga utbildningsmöjligheter. Dagens samhälle präglas av en 
kunskapsdiskurs som implementeras inom många sociala fält. Som tidigare nämnt ligger 
ansvaret hos individen att vara konkurrenskraftig och flexibel och att aktivt ta del av det 
livslånga lärandet (Garsten & Jacobsson 2004:1, Jessop 2008:13–14).  

Borås Stads valkampanj och andra informationskällor 
För att informera elever om de kommunala gymnasieskolorna i Borås, marknadsförs 
gymnasieskolorna med hjälp av bland annat valkampanjen - ”Här är mitt liv”. Kampanjen 
når ut på flera sociala medier; Facebook, Instagram, Youtube och Twitter för att på ett lätt 
sätt vara tillgänglig för de blivande gymnasieeleverna. Syftet med kampanjen är att få 
ungdomarna att tänka efter vad de själva är intresserade av för att de ska kunna genomföra 
ett bra gymnasieval, samt att sprida information om de olika gymnasieprogrammen på ett 
smidigt sätt som når ut till många. ”Här är mitt liv” har en webbplats där det publiceras 
bilder tagna av nuvarande gymnasieelever. Den sökande kan på en plats lätt navigera bland 
olika program och information om de kommunala gymnasieskolorna.  

För att ta del av ”Här är mitt liv”-kampanjen krävs att eleverna är aktiva via sociala medier. 
Sociala medier är vanligt bland unga i dagens samhälle, men det finns en risk att 
informationen inte når ut till alla sökanden, då alla inte är intresserade av dessa forum.  

Från de olika gymnasieskolorna görs grundskolebesök där personal informerar kortfattat om 
sin skola och sitt programutbud. Därefter arrangeras en mässa under kvällstid på respektive 
grundskola vilket möjliggör att även föräldrar kan ta del av informationen. Eleverna får 
ytterligare tillfälle att informera om de olika skolor och program som står till förfogande 
genom en besöksdag som arrangeras på varje gymnasieskola. Under besöksdagen får 
eleverna övergripande information om olika gymnasieprogram, och får sedan möjligheter att 
fördjupa sig i några av programmen hos gymnasieskolorna. I slutet av valprocessen 
arrangeras även öppet hus på gymnasieskolorna där alla väljare och deras föräldrar är 
välkomna för mer information. 

Syfte 
Syftet är att undersöka hur föräldrars utbildningsnivå påverkar elevens val av gymnasium 
och vidare studier eller arbete efter gymnasietiden. Vidare vill vi undersöka om det finns 
skillnader i hur elever vid teoretiska och praktiska program planerar sin framtid gällande 
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studier och arbete. Slutligen har vi för avsikt att analysera hur gymnasieelever får tillgång 
till information om gymnasievalet samt om de upplever denna information tillräcklig.  

För att svara på vårt syfte har vi formulerat tre teman som utgör undersökningens 
frågeställningar. Varje frågeställning är uppdelad i forskningshypoteser eller underfrågor för 
att tydliggöra vad vi är intresserade av att undersöka.  

1. Hur påverkar föräldrars utbildningsnivå elevers val av gymnasium och val 
inför framtiden? 
Forskningshypoteser 

• Elever med högutbildade föräldrar väljer teoretiskt gymnasieprogram. 
• Elever vars föräldrar är högutbildade känner större föräldrapåverkan i valet av 

gymnasieprogram. 
• Elever vars föräldrar är högutbildade planerar i större utsträckning att studera vid 

högskola eller universitet.  
• Elever vars föräldrar är högutbildade känner sig motiverade till vidare studier. 
• Elever vars föräldrar är högutbildade anser att vidareutbildning är viktigt i dagens 

samhälle. 
2. Finns det skillnader i hur elever vid praktiska och teoretiska program 
planerar sin framtid?  
Forskningshypoteser 

• Elever vid teoretiska program planerar i större utsträckning att studera vidare vid 
högskola eller universitet direkt efter studenten. 

• Elever som väljer teoretiska program tänkte på möjligheter för vidare studier vid sitt 
gymnasieval. 

• Elever vid praktiska program planerar att i större utsträckning söka arbete direkt efter 
studenten. 

• Elever vid teoretiska program är mer motiverade till studier vid högskola eller 
universitet. 

• Elever vid teoretiska program känner sig mer påverkade av sina föräldrar att studera 
vidare vid högskola eller universitet. 

3. Hur får ungdomar information om gymnasievalet och hur skattar de sin 
kunskap? 
Underfrågor 

• Vilka informationskällor använder blivande gymnasieelever sig av inför 
gymnasievalet? 

• Hur mycket kunskap om olika gymnasieprogram upplever eleverna att de hade inför 
gymnasievalet?  

• Anser gymnasieelever att informationen de får inför sitt val är tillräcklig? 
• Blir elever med god kunskap mer nöjda med sin gymnasieutbildning? 

Undersökningsområdet är vetenskapligt intressant då de val gymnasieeleverna gör på sikt 
kommer att påverka samhället och dess funktioner. Om fler elever väljer att studera på högre 
nivå kommer detta bidra till reproduktionen av ett allt mer växande kunskapssamhälle, 
utifrån detta perspektiv är undersökningen intressant ur ett sociologiskt perspektiv.  
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Tidigare forskning 
Nedan presenteras den tidigare forskning som vi anser tillför arbetet en god bakgrund. Vi 
redovisar sammanfattningar av de artiklar vi tagit del av vilka vi anser bidrar till relevanta 
kopplingar till syftet och resultatet av undersökningen.  

Ungdomars uppfattningar om gymnasievalet 
Ekström, Frisell Ellburg och Kallstenius (2012) har genomfört en litteratursammanställning 
för att undersöka och fördjupa sin kunskap kring hur ungdomar uppfattar gymnasievalet 
samt vilka faktorer som påverkar deras val. Grunden i litteraturstudien baseras på 
avhandlingar, rapporter och undersökningar, magisteruppsatser, statliga utredningar, 
vetenskapliga artiklar, böcker och kapitel men även tidigare Skolverksrapporter (Ekström, 
Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:6).  

För valet av gymnasium finns många olika faktorer som spelar in, flertalet studier visar att 
valet av gymnasium följer ett socialt reproducerande mönster, där bland annat social 
bakgrund och etnicitet är faktorer som påverkar. Ekström, Frisell Ellburg och Kallstenius 
beskriver att ungdomar från högre sociala grupper i större utsträckning väljer utbildningar 
som leder till fortsatta studier till skillnad från ungdomar med lägre socioekonomisk 
bakgrund som vanligtvis väljer yrkesinriktade program. Skillnaderna i utbildningsinriktning 
finner bakgrund i både tillgång på kulturellt och ekonomiskt kapital (2012:7). Flera studier i 
Ekström, Frisell Ellburg och Kallstenius rapport visar att föräldrars utbildningsbakgrund är 
den faktor som påverkar elevers gymnasieval i störst utsträckning, de elever som har höga 
betyg har ofta högutbildade föräldrar och tenderar att välja naturvetenskapligt program 
framför yrkesinriktade (2012:8). Elever med övre medelklassbakgrund ser ofta satsning på 
skolan och utbildning som något självklart, till skillnad från elever med lägre social 
bakgrund inte ser utbildningstraditionen som alls lika självklar (Ekström, Frisell Ellburg & 
Kallstenius 2012:8). 

När det gäller gymnasievalet lyfter flera studier att valet är starkt knutet till osäkerhet och 
stress hos ungdomar, vilket leder till att de i valprocessen är i stort behov av vägledning från 
studievägledare, föräldrar och även vänner (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 
2012:12). Ekström, Frisell Ellburg och Kallstenius beskriver att gymnasievalet för många 
ungdomar är ett sätt att hitta sin plats och sin identitet i samhället.  Många väljer 
gymnasieskola utifrån vad som passar den egna livsstilen, andra väljer utifrån de ambitioner 
och drömmar de har, men även utifrån de förväntningar som finns på de andra eleverna. 
Valet påverkas på så sätt av de föreställningar individen har på de olika gymnasieskolorna, 
men även på hur andra elever väljer gymnasieskola. Gymnasievalet blir inte enbart ett val av 
utbildning, utan ett val grundat i livsstil hos den egna identiteten (2012:12).  

För många elever innebär gymnasievalet stor ångest, de känner att valet är avgörande för 
deras framtida karriär. Eleven riktar sig då mot sin sociala bakgrund vilket skapar en känsla 
av trygghet när hon gör sitt val, detta medför att sociala skillnader i samhället reproduceras 
(Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:13). Gymnasievalet kan beskrivas som en 
kompromiss mellan elevers förväntningar och önskningar, och gymnasieskolans krav och 
inträdesregler. Ungdomar väljer bort utbildningsalternativ på grund av genus, social 
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bakgrund, men även på grund av betyg och behörighet som är avgörande för vad eleven kan 
välja. Elever med sämre betyg får färre valmöjligheter i och med att betygen är avgörande 
för vilka gymnasieprogram eleven kan komma in på (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 
2012:15).  

Avslutningsvis betonar Ekström, Frisell Ellburg och Kallstenius (2012) att gymnasievalet 
ställer krav på ungdomar att orientera sig på en marknad fylld av gymnasieprogram. Många 
ungdomar tycker det är svårt att överblicka all information de blir tilldelade och de blir på så 
sätt svårt att jämföra olika utbildningsalternativ. Andra ungdomar tycker inte att de är 
mogna nog att välja, något som kan skapa en osäkerhet och passivitet som ställer krav på 
omgivningen att erbjuda en stöttande roll för att guida ungdomarna bland det utbud av 
skolor och program som finns. Gymnasieskolan uppvisar ett klassreproducerande mönster, i 
och med att övre medelklassföräldrar präglar sina barn med inställningen att högre 
utbildning är av stor vikt. Dessa barn tenderar att ofta välja bort de yrkesinriktade 
programmen och väljer istället skolor med hög status och natur- eller samhällsvetenskapliga 
program. Elever med lägre socioekonomisk bakgrund väljer tvärtom bort de teoretiska 
programmen, då dessa uppfattas som ”snobbiga” och på så sätt får föräldrars studiebakgrund 
en stor betydande roll i ungdomars val av gymnasieprogram men även skola (Ekström, 
Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:17–18).  

Två perspektiv på utbildningsval 
Sociologen Puaca och kollegan Daoud (2011:100) lyfter två olika grupper av 
gymnasieelever och deras val inför framtiden angående vidare studier och yrkesval. 
Uppdelningen av elever innefattar en grupp som studerar teoretiskt program samt en grupp 
som studerar praktiskt program. Resultatet visar att elevernas framtidsval sker utifrån skilda 
förutsättningar. Puaca och Daoud menar att svenska gymnasieskolan bygger på en princip 
där eleverna antas ha tillräcklig men även rätt sorts kunskap för att göra ett val inför 
framtiden, detta samtidigt som de förväntas vara väl medvetna om de mål som valet leder 
till. Skolmiljön är en avgörande faktor för elevers val av utbildning. Tidigare forskning visar 
att informationen inför utbildningsval ofta anses vara bristfällig. I artikeln framkommer även 
att ungdomars val av utbildning och yrken är starkt kopplad till åsikter och relationer hos 
och till omgivningen, där främst familj och vänner har en påverkan (2011:101–102).  

Syftet med artikeln är att undersöka relationen mellan elevers beslut i skolan och de 
handlingsmönster som avspeglar sig. Utgångspunkten görs utifrån Bourdieus begrepp 
habitus som i det här fallet fått namnet skolhabitus, detta utgör elevers positioner i 
skolmiljön men är även kopplad till förutsättningar i skolan på institutionell nivå (Puaca & 
Daoud 2011:103).  

Undersökningen genomfördes med hjälp av intervjuer och enkäter där frågor ställdes till 
elever om mål med utbildningen samt önskemål om framtiden men också hinder och 
möjligheter som utbildningen framkallat. Även rektorer, studievägledare och övrig 
skolpersonal intervjuades, de fick svara på frågor om vägledning för eleverna och även här 
ställdes frågor om hinder och möjligheter som de två programinriktningarna medför (Puaca 
& Daoud 2011:104).  
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Resultatet av studien bekräftade tidigare forskning vilket visar skillnader mellan de två 
inriktningarna beträffande utbildningarnas funktioner. Intervjuer av både elever och personal 
pekar på att elever som studerar vid de praktiska programmen uppvisar ett mer praktiskt 
beteende och visar ett mindre intresse för utbildningens teoretiska ämnen. Eleverna som 
studerar ett teoretiskt inriktat program sågs som mer förberedda för de krav som ställs i 
skolan. Detta resultat kopplar Puaca och Daoud till en studie gjord av Ball (1981) vid en 
enhetsskola i Beachside. Balls studie påvisade ett liknande resultat där exempelvis elever vid 
akademiska program ser skolan som en merit inför framtiden kontrasterat till elever vid 
andra program som oftare hamnar i konflikt med skolans mål och krav (Puaca & Daoud 
2011:105). 

I en av Statens Offentliga Utredningar (SOU 2008:69) framkommer att föräldrars 
utbildningsnivå har en stark koppling till hur ungdomar väljer olika inriktningar på 
gymnasiet. Utredningen syftar till att få ungdomar att reflektera över sitt val inför gymnasiet, 
för att de senare främja möjligheterna till ett passande arbete efter avslutade studier. 
Faktorer som har betydelse inför gymnasievalet är normer och värderingar i individens 
närhet, alltså de åsikter familj och vänner har (2008:9–10).  

Värdet av kunskap och utbildning 
I en studie av Puaca (2007) är syftet att ta fram ett metodologiskt ramverk vilket beskriver 
hur dagens gymnasieskola kan undersökas genom elever, skolorganisationen och 
institutionella värden. Syftet med mallen är att ta reda på motiven bakom studier på 
gymnasiet. Puacas studie som bygger på föreställningar utifrån Archer och även Svenssons 
syn angående förutsättningarna kring utbildningens tillväxt i samhället, avser också att 
utifrån ett elevperspektiv studera möjligheter som ges i och med gymnasieutbildningen. Det 
värde som kunskap och utbildning ger är två viktiga aspekter kopplade till den samhälleliga 
utvecklingen (2007:101–102). Vidare belyses hur kunskap kan ses som en av byggstenarna 
för samhällets sociala struktur och som en viktig vara både för individen och det samhälle 
hon verkar i (Puaca 2007:100).  

Skolan ses som ett allt större meritvärde i sociala sammanhang, något som individen idag 
måste ta ställning till vid val av olika utbildningar. Puaca menar att detta går att koppla till 
utbildningssystemet som återfinns i Sverige, dels på grund av skillnaden i hur olika grupper i 
samhället är representerade men också att motiven till olika utbildningsval har en stark 
koppling till vilken grupp individen tillhör. I utbildningssystemet finns idag betydligt fler 
samhällsgrupper representerade än tidigare, och vidareutbildning blir allt vanligare för fler 
individer i samhället. Samtidigt menar Puaca att elevens bakgrund har stor betydelse för 
motiven till vidare studier (2007:104).  

Puaca diskuterar den information som ges till elever i form av beskrivningar av olika 
utbildningar, yrkesinformation samt studievägledning och liknande, och hur den kan 
uppfattas på olika sätt av olika grupper i samhället. Han ställer sig frågande till hur 
exempelvis organisationer framställs med hjälp av idealbilder, hur institutionella värden 
uttrycks men även hur olika möjligheter presenteras. Är allt detta ett sätt att uttrycka hur vårt 
samhälle bör se ut? En önskan om kunskapssamhällets och demokratins utveckling genom 
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att tillhandahålla ”bildning” åt fler och fler i samhället? Vidare uttrycker Puaca att skolan 
framhäver ett budskap där det pekas på att bildning och framförallt kunskap har ett påtagligt 
värde, han hyser ingen misstro till att lärare och personal saknar vilja till att förmedla just 
detta värde. Puaca menar dock att utbildning inte alltid leder till möjligheter för alla 
människor, detta utifrån hur samhället fungerar i praktiken, även om utbildning lockar kan 
det inte uteslutas att vissa grupper gynnas mer än andra (2007:105). Slutligen presenteras en 
mall för hur en undersökning av skolans fält kan gå till i praktiken, detta med hjälp av 
diskursanalys, observationer och intervjuer. Alla moment genomförs på olika plan inom 
fältet (Puaca 2007:111). 

Ungdomars informationssökning inför karriär- och studieval 
Hultgren (2008) undersöker hur ungdomar får tillgång till information inför karriär- och 
studieval. Utgångspunkten för studien var att se vilka strategier ungdomar använder sig av 
vid studie- och karriärrelaterad informationssökning och även hur informationssökandet kan 
härledas till ungdomars bakgrund och för ämnet aktuella diskurser i samhället (Hultgren 
2008:28;261).  

Studien bygger på en kvalitativ metod bestående av 21 intervjuer med ungdomar i slutskedet 
av gymnasiet. Varje deltagare i studien intervjuades vid två tillfällen inom loppet av sex 
månader. Respondenterna fick svara på frågor om erfarenheter rörande gymnasiet, 
förhoppningar inför framtiden samt tankar och funderingar angående vidare studier och 
karriärvägar. Undersökningens resultat stöds även av en diskursanalys, där Hultgren tagit del 
av information gällande studie- och karriärvägledning (2008:261).  

Undersökningen visar att det fanns tre huvudanledningar till ungdomars val av 
gymnasieprogram. Eleven kan välja gymnasium utifrån ämnesintresse, där Hultgren menar 
att det är elevens eget intresse som spelar störst roll men att hon även till viss del är 
påverkad av familjen. Utmärkande hos denna grupp var att de flesta hade planer på att låta 
sina intressen styra framtida val av utbildning och arbete (Hultgren 2008:265). Eleven kan 
också välja gymnasieprogram utifrån intresset av ett visst yrke. Här påverkas elever mer av 
familjemedlemmars yrkesbakgrund, då deras val av utbildning ofta kan härledas till 
föräldrarnas yrke (Hultgren 2008:265). Hultgren menar vidare att elever ibland väljer 
gymnasieprogram strategiskt utifrån förutbestämda avsikter med sitt val. Tanken bakom är 
att valet på sikt skall vara gynnande för valmöjligheter inför framtiden eller att de blivit 
rekommenderade programmet av vänner och bekanta som menar att utbildningen öppnar 
bredare vägar. Denna grupp tenderar att bli missnöjd med sitt gymnasieval, då valet inte 
utgår från deras eget intresse finns risken att eleverna känner sig utanför (Hultgren 
2008:265). 

Hultgren antyder att ungdomar själva förväntas att på egen hand ta ansvar att informera sig 
om vad som sker på arbetsmarknaden och att söka sig dit. Ungdomsarbetslösheten leder till 
att ungdomar ofta inte kan få arbeten de vill ha, utan tvingas till arbeten som finns lediga på 
marknaden, på så vis kan informationssökningen som spenderats på ett önskat karriärsval 
ses som meningslös. Enligt Hultgren är den sociala kontext som ungdomar rör sig i viktig 
för informationssökningen, om ungdomen har nätverk kring sig som kan sprida information 
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kan de val hon gör påverkas utifrån de traditioner och erfarenheter som finns inom familjen 
när det gäller utbildnings- och karriärval. Att diskutera och bearbeta informationen med 
vänner och familj tillför informationen ytterligare nytta, detta då ungdomarna får möjligheter 
att reflektera kring frågor de själva annars inte gjort (Hultgren 2008:268–269).  

Dresch och Lovén beskriver hur ungdomar hanterar det breda flödet av information inför 
gymnasievalet (2008:9–10). Här påpekas svårigheter framförallt med att sortera mängden av 
information som finns att tillgå på Internet, det är inte alltid positivt med en stor mängd 
information, något som uttrycks av både elever och studievägledare. En av konsekvenserna 
kan vara att eleverna blir osäkra på hur tillförlitlig informationen är och känner starkt behov 
av att diskutera detta med exempelvis studievägledare eller personer i den närmsta 
omgivningen (Dresch & Lovén 2008:13–14).  

Teoretiska utgångspunkter 

Kapital och habitus 
Vi har valt att utgå från den franske sociologen Pierre Bourdieus teori om olika kapital. 
Bourdieu skiljer mellan flera kapitalformer, ekonomiskt-, kulturellt-, socialt- och symboliskt 
kapital, dessa är alla beståndsdelar som påverkar en individs makt och klassposition i det 
sociala fältet (Bourdieu 1986). Ett annat begrepp Bourdieu använder är habitus vilket kan 
ses som ett förkroppsligat tillstånd av de olika kapitalformernas påverkan på den mänskliga 
aktiviteten. Människans habitus är något som sker omedvetet och inte som en direkt 
handling och påverkar hur individen rör och för sig i det sociala (Bourdieu 1986:298–301).  

En individs kapitaltillgångar är enligt Bourdieu avgörande för hennes position inom ett visst 
fält samtidigt som tillgångarna av kapital påverkar hennes möjligheter till att utöva makt. 
Det symboliska kapitalet kännetecknas ofta vid en individs sociala status och är beroende av 
att det finns aktörer i omgivningen som tillskriver individen ett visst kapitalvärde utifrån 
hennes kompetenser och övriga kapitalformer (Giddens 2009:846; Gytz Olesen 2004:147). 
Bourdieu sammanfattar det symboliska kapitalet som ett tillstånd av de andra 
kapitalformerna, vidare menar han att symboliskt kapital skapar en form av legitimitet för 
individen. Det symboliska kapitalet ger vissa individer ett större värde, vilket leder till 
möjligheter att utöva makt genom symboliskt våld. Symboliskt våld är när en grupp i 
samhället utövar makt över en annan grupp. Makten accepteras på grund av att de positioner 
utövarna innehar skapar en legitimitet för det symboliska våldet.  Fenomenet uppfattas inte 
av de som utsätts och är på så sätt socialt accepterat och bidrar till reproduktionen av klasser 
i samhället, då ingen egentligen gör motstånd (Gytz Olesen 2004:153). 

Det sociala kapitalet hänvisar till de sociala kontakter och nätverk som en individ innehar. 
Dessa blir potentiella resurser som påverkar individers möjligheter till delaktighet i det 
sociala fältet. Socialt kapital är av nytta på många plan i samhället och ökar individens 
möjligheter till arbete och gynnsamma relationer. Det sociala kapitalet kan på så sätt leda till 
ett utökat ekonomiskt kapital (Bourdieu 1986). Bourdieu menar att genom användning av 
socialt kapital kan en individs inflytande i samhället öka. Socialt kapital kan spegla den 
orättvisa som finns i samhället. Giddens påpekar att kvinnor vanligtvis har mindre socialt 
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kapital än män tillika har fattiga mindre socialt kapital är rika (Giddens 2007:515).  

Kulturellt kapital värderas högt i en viss kultur och kan vara värdefullt utan att vara 
ekonomiskt sammankopplat. Det kulturella kapitalet utgör exempelvis utbildningsbevis, 
kunskap om klassisk litteratur och konst men även att kunna uttrycka sig med en utvecklad 
vokabulär (Gytz Olesen 2004:148). Bourdieu menar att kulturellt kapital förekommer i olika 
tillstånd, förkroppsligat-, objektivt- och institutionaliserat tillstånd. Det förkroppsligade 
tillståndet består av kunskaper och utbildning som verkar inom individen. Det objektiva 
tillståndet innebär materiella ting som har ett kulturellt värde, så som exempelvis konst och 
litteratur. Det institutionaliserade tillståndet utgörs av en legitimering av en individs 
utbildning i form av examensbevis.  

För att få inflytande i samhället kan individen genom användning av det kulturella kapitalet 
stärka möjligheterna till att bruka makt för att på så sätt exempelvis få ett välbetalt arbete, 
eller en attraktiv position i det sociala fältet (Bourdieu 1986:242). En elev vars föräldrar 
innehar akademisk utbildning innehar en ytterligare form av kulturella kapital som Bourdieu 
nämner vid utbildningskapital. Denna kapitalform ger individen en möjlighet i att lyckas 
akademiskt då detta är en del av hennes habitus, den hon vuxit till att bli utifrån de normer 
och värdering som kretsar kring henne (Gytz Olesen 2004:149).  

Ekonomiskt kapital representerar en individs ekonomiska tillgångar i form av materiella ting 
och pengar. Ett rikt ekonomiskt kapital ger inte nödvändigtvis rikedom i de andra kapitalen 
(Bourdieu 1986:250).  

Reproduktionen av klassamhället och symboliskt våld inom skolan 
Bourdieu och Passeron beskriver skolsystemet som en institution vilken verkar utifrån minst 
två funktioner. Den första funktionen kan sammanfattas genom att utbilda elever till att bli 
nyttiga samhällsmedborgare som är familjära med att läsa, räkna och skriva. Den andra 
funktionen är att reproducera kulturella normer och värderingar som finns i samhället, på så 
sätt bevaras den orättvisa som finns mellan olika samhällsgrupper (Gytz Olesen 2004:150).  

I en studie av Bourdieu och sociologen Passeron (2008) hävdas att skolsystemet 
reproducerar sociala hierarkier i samhället genom att klassmässiga skillnader uppfattas som 
utbildningsmässiga. Då arbetarklassbarn själva väljer att avstå från högre utbildningar 
skapas ojämlikhet med barn från högre klasser. Denna process kan liknas vid symboliskt 
våld eftersom barnen från arbetarklasserna tar avstånd från utbildning på eget bevåg och 
uppfattar detta som något legitimt. På så sätt elimineras arbetarklassens möjligheter till att 
göra en klassresa med hjälp av utbildning och utvecklat kulturellt kapital (Bourdieu & 
Passeron 2008:202ff). De barn i arbetarklassen som väljer att trotsa den självskrivna normen 
och söker sig till vidareutbildning väljer främst inriktningar där avancemang till vidare 
studier är begränsad (Bourdieu & Passeron 2008:202). Genom Bourdieus och Passerons 
resonemang kring val av utbildning drar vi paralleller till att barn med arbetarklassbakgrund 
i större utsträckning tenderar att välja praktiska program som inte är fullt förberedande för 
studier på högre nivå.  



11 
 

I och med att arbetarklassbarn tillskrivs egenskapen om att de inte skall ha samma relation 
till skolsystemet som överklassbarn skapas en kategorisering som blir accepterad av 
samhället. Denna kategorisering fortsätter då den blir socialt accepterad av omgivningen och 
aktörerna som berörs av den. Det skapas ”subjektiva och objektiva förväntningar” på 
individer i både arbetarklassen och de övre klasserna kring hur utbildning skall väljas, dessa 
val sker omedvetet i och med det system de verkar i och reproduktionen av klasser i 
samhället fortgår (Bourdieu & Passeron 2008:205).   

Bourdieu och Passeron påpekar att barn under sin uppväxt tillhandahåller vissa normer och 
lagar vad gäller exempelvis språkbruk. Behärskandet av språket har en betydande roll för 
individens möjligheter att ta en plats i utbildningssystemet (2008:206). Detta kan ses som en 
del av individens habitus och skapar antingen möjligheter till att lyckas i skolvärlden eller 
begränsar individen möjligheter till utbildningsmässiga avancemang.  

Det symboliska våld som utspelar sig i skolvärlden döljs genom att processen är socialt 
accepterad, skillnader som uppvisas verkar härstamma från utbildningssystemets logik. 
Individens habitus bidrar till att upprätthålla de ojämlikheter som finns mellan olika klasser i 
utbildningssystemet (Bourdieu & Passeron 2008:208). Habitus är en del av individens sätt 
att vara och föra sig som påverkar hennes handlingssätt i det sociala fält hon agerar i. 
Bourdieu menar att habitus formar handlingsmodeller som är beroende av de situationer 
individen handlar i, habitus är ett sätt för individen att hantera omgivningen och är en stor 
del av formandet av den värld som hon lever i. Habitus kan ses som ett inbyggt men 
omedvetet handlingsmönster som formas av de normer och värderingar individen tagit till 
sig under sin uppväxt (Giddens 2007:121).  

Habitus är bidragande till reproduktionen av ojämlikheter som finns inom skolsystemet. 
Individer med examensbevis är mer accepterade i samhället gentemot individer som saknar 
examensbevis men utför liknande arbetsuppgifter, trots deras liknande kvalifikationer och 
kompetenser skapas en differentiering mellan de båda individerna vilket i sin tur medför att 
klasskillnader uppstår och fortlöper (Bourdieu & Passeron 2008:210,214).  

Kunskapssamhället 
Jessop (2008) tydliggör idén med begreppet kunskapssamhälle genom att peka på hur ett 
samhälle utifrån varje existerande system bör genomsyras av kunskap. Det skall finnas en 
samstämmighet mellan utbildningssystemet och anskaffning, utnyttjande och spridning av 
kunskap i ett samhälle som fokuserar på utveckling och ekonomisk tillväxt (Jessop 
2008:13). Högskolor och universitet måste idag agera på ett nytt sätt där de bör ta hänsyn till 
både politiska, lokala men också globala krav, allt detta med ekonomisk vinst som 
huvudsakligt mål, för att lyckas måste lärosätena marknadsföra sig på en hårdare 
konkurrerande marknad (Jessop 2008:14). Även Giddens pekar på kunskapssamhällets 
fokus på den högteknologiska verksamheten, där företag ständigt måste utveckla och utbilda 
sin personal och det genomgående arbetssättet för att hålla sig konkurrenskraftiga på 
kunskapssamhällets marknad (Giddens 2007:569).  
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Jessop beskriver att begreppet kunskapssamhälle skall förstås utifrån hur ett samhälle är 
uppbyggt men också hur dess framtid bör se ut i form av utveckling av samhälleliga 
funktioner. Tre nyckelord figurerar ständigt i kunskapssamhällets diskurs enligt Jessop, 
dessa ord; information, kunskap och lärande menar han ständigt går att härröra till olika 
organ och processer i kunskapssamhället, exempelvis forskare, politiker och inte minst 
reklamkampanjer (2008:13).  

I och med framväxten av begreppet kunskapssamhälle i de kapitalistiska länderna menar 
Jessop att det livslånga lärandet och utbildning betonas i bland annat sociala och 
ekonomiska policys. I dessa sammanhang understryks att ett konkurrenskraftigt samhälle 
genomsyras av kunskap och ett starkt humankapital. Intresset för utbildning och kunskap är 
något som numera kan ses som en röd tråd genom hela samhället där begreppet akademisk 
kapitalism ses som en grundpelare som skall implementeras i alla verksamheter (Jessop 
2008:25–27). 

Den ständiga jakten på kunskap leder till ett marknadstänkande och hög konkurrens mellan 
företag, detta är något som bidrar till att all kunskap inte är positiv. Kunskap påverkar den 
ekonomiska tillväxten och blir på så sätt en kollektiv resurs, men påverkar mänskligheten 
negativ då den leder miljöförstöringar men även social exkludering (Jessop 2008:10).  
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3. METOD 
Genom att utgå från ett positivistiskt synsätt, vilket bidrar till att förklara en individs 
handlingar utifrån orsak- och verkan principen, ansåg vi att denna forskningsmetod var den 
mest lämpliga för att kunna besvara vårt syfte (May 2001:20). Vi har använt oss av en 
kvantitativ metod och samlat in vår empiri genom enkäter då vi ansåg att denna modell var 
mest passande utifrån vårt urval och våra frågeställningar och hypoteser. Det positivistiska 
synsättet står vidare för mätbarhet av variabler och bekräftar ytterligare relevansen i valet av 
vår metod, där vi vill ta reda på styrkan hos vissa faktorer som ligger till grund för elevers 
val av gymnasieprogram (Sohlberg 2009:242). 
  
Urval 
Vårt urval består av 120 gymnasieelever vilka studerar andra eller tredje året vid teoretiskt 
eller praktiskt gymnasieprogram. Anledningen till vårt urval av gymnasieelever är att vi 
söker kunskap om hur gymnasieelever får information till gymnasievalet och även hur de 
planerar tiden efter studenten. Urvalet hade kunnat bestå av grundskoleelever i årskurs 9, 
men vårt intresse främst ligger i att ta reda på planer och motiv till vidare studier och arbete 
är gymnasieelever en mer relevant urvalsgrupp.  

Material och tillvägagångssätt 
Valet av metod i den här undersökningen föll på en kvantitativ metod där enkät blev 
verktyget. Anledningen till att vi valde en kvantitativ ansats bottnar i hur vi vill analysera 
vår insamlade empiri. Vi vill med vårt material kunna mäta våra svar och ställa påståenden 
mot varandra för att hitta eventuella samband (Backman 2008:33). Enkäten utformades med 
frågor vilka vi ansåg relevanta utifrån syfte, frågeställningar och hypoteser. I en 
undersökning är det av stor vikt att sträva efter korrekthet, att det som mäts genom den valda 
metoden och dess utformning överensstämmer med det som forskaren har för avsikt att 
mäta, undersökningen blir på så sätt valid. Det är viktigt att använda sig av ”rätt variabel” 
för att göra undersökningen valid, genom att till exempel mäta social klass genom 
utbildningsnivå blir det här viktigt att fundera över huruvida utbildningsnivå är ”rätt” typ av 
mätvärde (May 2001:118). 

För att testa validiteten valde vi att lämna ut enkäten till fem svarande som fick lämna 
synpunkter på frågorna. På så sätt kunde vi säkerställa att våra frågor svarar på det vi utifrån 
syftet vill undersöka. Efter första testet lämnade vi ut enkäten till tre respondenter vilka 
motsvarar vår urvalsgrupp – gymnasieelever, anledningen till detta var att vi ville veta hur 
de uppfattar de olika påståendena och om de anser att alternativen stämmer överens med 
deras tankar och funderingar kring gymnasievalet. May påpekar vikten av att använda ett 
språk som respondenterna känner sig tillfreds med och att inte använda svåra byråkratiska 
uttryck, vilket vi kunde kontrollera genom de testpersoner vi lämnade ut enkäten till (May 
2001:125;128–129).  

Vidare är det av stor vikt att undersökningen har hög reliabilitet vilket avser tillförlitligheten 
i frågorna eller påståendena. För att en undersökning skall vara reliabel krävs att upprepade 
mätningar ger samma svar eller att flera olika intervjuare ställer identiska frågor och får 
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överensstämmande svar. Frågor formulerade på ett felaktigt och otydligt sätt eller 
svarsalternativ som inte är relevanta kan därmed leda till låg reliabilitet (Djurfeldt, Larsson 
& Stjärnhagen 2010:104). För att nå en hög reliabilitet har vi under utformandet av enkäten 
använt ett språk som är enkelt att förstå för att minska risken för missuppfattningar och på så 
sätt minimera risken för frågefel och bortfall. Pilotstudien hjälpte oss att säkerställa att 
enkätfrågorna var ställda på ett lättförståeligt sätt.   

Vår enkät är utformad med påståenden där respondenterna får svara utifrån en attitydskala 
mellan 1 och 7, där 1 är ”instämmer inte alls” och 7 är ”instämmer helt”. Enkäten hamnar på 
så sätt på en ordinalskala. Ordinalskalan kännetecknas av att svarsalternativen står i en viss 
ordning, skalan går att vända på men dock kan inte värdenas ordning ändras (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen 2010:42). Vi har valt att se vår ordinalskala som en kvotskala för att 
kunna utföra medelvärdesanalyser och på så sätt analysera respondenternas svar. 

Enkäten består av fyra teman: bakgrund, inför gymnasievalet, gymnasietiden och inför 
framtiden (se Bilaga 1). Till en början behandlar enkäten frågor om elevens bakgrund som 
exempelvis vilket program de studerar och om deras föräldrar har vidareutbildning eller inte. 
Därefter följer påståenden som rör respondenternas tankar och motiv inför gymnasievalet, 
med dessa frågor vill vi ta reda på bakomliggande motiv och påverkan till det beslut eleven 
senare tog vad gäller gymnasieprogram. I efterföljande teman behandlas påståenden om 
gymnasietiden där vi bland annat vill ta reda på i vilken grad eleverna är nöjda med sin 
utbildning, om de ansåg att informationen de fick inför valet var tillräcklig men även om de 
skulle rekommendera programmet till andra. I vårt sista tema- inför framtiden vill vi få en 
inblick i hur eleverna tänker kring vidare studier och arbete. Vidare bearbetas påståenden 
som hur motiverad eleven är till att studera vidare, om eleven planerar att söka arbete direkt 
efter studenten samt hur mycket påverkan eleven känner från föräldrar att studera vidare. 
Inför de olika temana i enkäten formulerade vi en kort och tydlig instruktion om hur 
respondenterna skulle fylla i enkäten. 

Vi valde att inleda enkäten med bakgrundsfrågor där respondenterna inte behöver tänka efter 
i så stor utsträckning. May menar att det kan vara en nackdel att börja med frågor som är av 
mer personlig art, dessa frågor kan ”skrämma” individen till att fortsätta svara på enkäten. 
Dock påpekar May även att det är en fördel att börja med enklare frågor för att sedan 
succesivt gå vidare till mer djupgående frågor eller påståenden (May 2001:129;136). I vårt 
fall ansåg vi att våra bakgrundsfrågor inte är personliga på det sättet att de skulle kunna 
bidra till att eleverna väljer att inte fullfölja enkäten. Enkäten presenteras i Bilaga 1, och vi 
har valt att inte redovisa skolornas namn för att inte precisera var våra respondenter studerar. 

Vår avsikt var att personligen besöka gymnasieklasser för att lämna ut enkäten, då vi ville 
skapa en personlig kontakt med respondenterna och för att kunna svara på eventuella frågor. 
Denna metod skall enligt May generera i en högre svarsfrekvens då en personlig kontakt 
eventuellt ökar motivationen för respondenterna att svara på enkäten (2001:124). Under 
utförandet av undersökningen mötte vi svårigheter att få tag i ansvariga vid de olika 
gymnasieskolorna och motstånd fanns angående att vi personligen ville besöka skolorna. Vi 
övervägde alternativet att istället lämna ut enkäten elektroniskt. Vi beaktade eventuella 
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konsekvenser, som lägre svarsfrekvens samt att vi inte kunde kontrollera hur många 
respondenter som tog del av enkäten och på så sätt kan vi inte beräkna ett korrekt bortfall. I 
och med en elektronisk enkät skulle vi inte få möjlighet att skapa en personlig kontakt med 
våra respondenter trots detta beslutade vi till sist att lämna ut enkäten elektroniskt och tog 
återigen kontakt med rektorer och gymnasiechefer. Enkäten vidarebefordrades av rektorerna 
och gymnasiechefer till elever vid de olika gymnasieskolorna via studentportalen Ping Pong. 

Vi fick först in svar från de praktiskt inriktade gymnasieprogrammen, och svarsfrekvensen 
uppgick till 63 svar, varav tre var felaktigt ifyllda, dessa tre enkäter räknades som bortfall 
och togs inte med i analysen. När vi fått in 60 godkända svar från de teoretiskt inriktade 
gymnasieprogrammen beslutade vi oss för att stänga enkäten för att få en jämn fördelning 
bland våra respondenter. 

Besök hos studievägledare 
För att få mer insikt i informationsutbudet inför gymnasievalet besökte vi en studievägledare 
vid en kommunal gymnasieskola i Borås. Vi ville få reda på mer om vilken information 
eleverna får ta del av inför gymnasievalet och hur aktiviteter som besöksdagar och öppet hus 
går till. Under vårt besök hos studievägledaren fick vi ta del av den information som 
eleverna får utskickat till sig bland annat per post. Alla niondeklassare får dels hem en 
katalog där alla gymnasieskolor i hela Västra Götalandsregionen finns representerade som 
beskriver programutbudet eleverna har att välja mellan. Förutom denna information får 
eleverna även hemskickat en katalog från respektive gymnasieskola med liknande innehåll. 

Etiska överväganden 
Vi har försökt beakta Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer för att göra vår 
undersökning säker för våra deltagare samt för att vi själva skall känna att vi kan stå för 
undersökningens genomförande. Vetenskapsrådet listar fyra allmänna huvudkrav på 
forskningen för att individen skall vara skyddad och för att forskningen skall gå rätt till, 
informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet.   

Informationskravet innebär att forskaren skall informera undersökningsdeltagare om sin 
uppgift i projektet och att deras deltagande är frivilligt (Vetenskapsrådet 2013:7). För att ta 
hänsyn till detta i vår undersökning har vi skrivit ett inledande stycke i vår enkät som 
informerar deltagaren om att deltagandet är frivilligt och vad vårt syfte med studien är. Vi 
har även valt att lämna våra mailadresser för att deltagaren vid eventuella frågor skall kunna 
komma i kontakt med oss. Vår grundtanke var från början att lämna ut enkäten i fysisk form, 
vi hade då en tanke att informera deltagarna om syftet med och konfidentialiteten kring 
enkäten. När enkäten istället lämnades ut elektroniskt ansåg vi att ett enkätbrev var bästa 
sättet för att få fram den information vi ansåg nödvändig.  

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall ha deltagarens samtycke i undersökningen och 
om deltagaren är under 15 år skall vårdnadshavarens samtycke inhämtas av forskaren 
(Vetenskapsrådet 2013:9). För att ta hänsyn till samtyckeskravet i vår undersökning har vi 
som tidigare nämnt betonat frivilligheten i att delta i undersökningen och att deltagarna när 
som helst kan avbryta ifyllandet av enkäten. Vi valde även att enbart lämna ut enkäten till 
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respondenter över 15 år då de anses ha åldern att själva fatta beslutet om de vill delta i 
enkätundersökningen eller inte.  

Konfidentiaitetskravet innebär att uppgifterna om personerna som deltar i undersökningen 
skall behandlas på ett sätt så ingen obehörig kan ta del av dem (Vetenskapsrådet 2013:12). 
För att ta hänsyn till detta i vår undersökning har vi betonat för deltagarna att deras svar 
kommer behandlas på ett konfidentiellt sätt och de enskilda svaren kommer inte kunna 
spåras tillbaka till den enskilde individen. Vi är i vår analys av materialet noga med att det 
enbart är vi som kan ta del av enskilda enkätsvar. Vid en elektronisk enkät blir den enskilde 
individen dessutom mer skyddad än om enkäten lämnas ut i fysisk person där vi träffar 
respondenterna personligen.  

Nyttjandekravet innebär att uppgifter som insamlas endast skall användas i 
forskningsändamål. Uppgifterna får inte lämnas ut för kommersiellt bruk eller i andra syften 
som inte ses som vetenskapliga (Vetenskapsrådet 2013:14). För att ta hänsyn till 
nyttjandekravet kommer vi efter undersökningen radera all insamlad empiri för att svaren 
inte skall kunna spridas i andra syften.  

Bearbetning och analys av material 
Genom att utforma en tydlig och strukturerad enkät underlättas bearbetningen i form av 
kodning och analys av materialet. I och med att vi skickade ut vår enkät i elektronisk form 
fick vi en tydlig och övergripande sammanställning av hur respondenterna svarat på de olika 
påståendena. Vid analysen av vårt insamlade material använde vi oss av statistikprogrammet 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Analysmetoder som är möjliga beror på 
de skalnivåer enkäten är uppbyggd av, i det här fallet, nominal- och ordinalskala (May 
2001:139–140). 

För att bearbeta och analysera vårt material genomförde vi medelvärdesanalyser där våra 
hypoteser testas mot aktuella variabler, detta för att vi ville få fram det genomsnittliga värdet 
respondenterna svarat (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen 2010:59). För att testa 
signifikansen genomförde vi envägs variansanalyser mellan våra olika variabler. 
Variansanalysen även kallad Anova testar spridningen inom och mellan de olika 
undersökningsgrupperna, för att analysen skall räknas som statistiskt signifikant krävs en 
homogenitet inom grupperna vilket betyder att spridningen i grupperna måste vara så liten 
att den inte kan förklara de totala observerade skillnaderna (Djurfeldt, Larsson & 
Stjärnhagen 2010:243).  Gällande frågorna kring kunskap inför gymnasievalet har vi valt att 
slå samman variabelvärdena ingen kunskap med lite kunskap och variablerna god kunskap 
med mycket god kunskap. Detta då det är av större intresse att jämföra dessa båda grupper 
tillsammans på grund av att antalet respondenter annars är för få i grupperna ingen och 
mycket god kunskap för att vi skall kunna dra några egentliga slutsatser.  

Förförståelse/värderingar 
Utifrån våra erfarenheter tänker vi oss att elever som väljer att studera ett teoretiskt program 
på gymnasiet i större utsträckning också kommer studera vidare på högskola eller 
universitet. Vidare förmodar vi att det finns en koppling mellan elevers val av 
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gymnasieutbildning och föräldrars utbildningsnivå där vi tror att föräldrar med 
eftergymnasial utbildning i större grad indirekt eller direkt påverkar sina barn till vidare 
studier. Genom att vi varit medvetna om vår förförståelse inom vårt undersökningsområde 
under hela arbetets gång, anser vi att det blir lättare att bortse från den vid analys av vårt 
resultat. 

Den tidigare forskning vi tagit del av bearbetar samma forskningsområde som vårat och 
bekräftar den förförståelse vi har. Vi har därför valt att formulera riktade hypoteser för att 
undersöka om vi kan finna stöd i tidigare forskning. 
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4. RESULTAT 
Nedan presenteras resultatet av undersökningen i form av medelvärdesanalyser och 
deskriptiva tabeller och diagram. Skalorna vi använt och sedan testat med hjälp av 
medelvärdesanalyser sträcker sig mellan 1 och 7.  

Hur får ungdomar information om gymnasievalet och hur skattar de sin 
kunskap? 
Nedan presenteras resultat som svarar på frågeställningen, Hur får ungdomar information 
om gymnasievalet och hur skattar de sin kunskap? Resultatet är uppdelat mellan 
underfrågorna:  

- Vilka informationskällor använder blivande gymnasieelever sig av inför 
gymnasievalet? 

- Hur mycket kunskap om olika gymnasieprogram upplever eleverna att de hade inför 
gymnasievalet? 

- Anser gymnasieelever att informationen de får inför sitt val är tillräcklig? 
- Blir elever med god kunskap mer nöjda med sin gymnasieutbildning? 

För att svara på underfrågan om hur blivande gymnasieelever får information inför sitt 
gymnasieval, fick respondenterna sex alternativ att välja mellan. I figur 1.1 redovisas 
svarsalternativen som utgår ifrån samtliga 120 respondenter. Respondenterna fick möjlighet 
att kryssa i ett eller fler av nedanstående alternativ.   

Figur 1.1. Informationskällor blivande gymnasieelever använder sig av inför gymnasievalet (antal). 

Som framgår av figur 1.1 så var den vanligast förekommande informationskällan bland 
gymnasieeleverna ”Öppet hus/besöksdagar” på gymnasieskolorna, vilket 76 stycken av 
respondenterna angivit som svar. Därefter svarade 69 stycken av respondenterna att de fått 
information från ”studievägledare”. ”Vänner” och ”familj” hade båda många svarande men 
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inte alls i lika stor utsträckning som öppet hus och studievägledare. 19 stycken av 
respondenterna har angivit svarsalternativet ”annat” dock är det ytterst få som preciserat var 
informationen kommit från. Vi har därför valt att inte ange och lägga fokus på dessa svar, då 
de inte tillför något betydande för resultatet.  

För att svara på underfrågan, Hur mycket kunskap om olika gymnasieprogram upplever 
eleverna att de hade inför gymnasievalet? presenteras nedan en deskriptiv figur av 
respondenternas svarsfördelning. 

 
Figur 1.2. Elevers upplevda kunskap om olika gymnasieprogram inför gymnasievalet (antal) 

Figur 1.2 visar att majoriteten av eleverna ansåg att de inför sitt gymnasieval i störst 
utsträckning hade ”god kunskap”(52 stycken) eller ”lite kunskap”(44 stycken). Ett fåtal 
elever ansåg även att de hade ”ingen kunskap” (16 stycken) och ”mycket god kunskap” (8 
stycken). 

För att svara på underfrågan om elever anser att informationen de får inför sitt val är 
tillräcklig, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan presenteras i tabell 1.1. I 
denna analys har vi gjort en jämförelse mellan dem som ansåg att de hade ingen/lite kunskap 
om olika gymnasieprogram och de som ansåg att de hade god/mycket kunskap i 
motsvarande avseende inför sitt gymnasieval.  

 Tabell 1.1. Uppfattning om tillräcklig information efter kunskap om olika gymnasieprogram. 
(Medelvärde där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Kunskap	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ingen/lite	  kunskap	   3,90	   60	   1,42	  
God/mycket	  god	  kunskap	   5,30	   60	   1,27	  

Medelvärdesanalysen som presenteras i tabell 1.1 visar att de elever som upplevde att de 
hade ingen eller lite kunskap om olika gymnasieprogram inför gymnasievalet visar på 

0	  

10	  

20	  

30	  

40	  

50	  

60	  

Ingen	  kunskap	   Lite	  kunskap	   God	  kunskap	   Mycket	  god	  kunskap	  



20 
 

medelvärdet 3,90 (s=1,42, p=0,000), vilket betyder att dessa elever är neutrala i frågan om 
informationen de fick inför gymnasievalet var tillräcklig. De respondenter vilka ansåg sig ha 
god eller mycket god kunskap om olika gymnasieprogram inför gymnasievalet uppmätte i 
medelvärdesanalysen ett resultat på 5,30 (s=1,27, p=0,000), vilket innebär att de generellt till 
en större del var nöjda med informationen de fick inför gymnasievalet. 
Medelvärdesanalysen visar på statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna. 

För att svara på underfrågan om elever med god kunskap blir mer nöjda med sin 
gymnasieutbildning, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan presenteras i tabell 
1.2. 

Tabell 1.2. Nöjd med sin gymnasieutbildning efter kunskap om gymnasieprogram. (Medelvärde där 
värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Kunskap	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ingen/lite	  kunskap	   4,97	   60	   1,63	  
God/mycket	  god	  kunskap	   5,68	   60	   1,19	  

Medelvärdesanalysen som presenteras i tabell 1.2 visar att de respondenter som menar att de 
inte hade någon eller lite kunskap (M=4,97, s=1,63, p=0,007) inför sitt gymnasieval 
generellt svarade att de är relativt nöjda med sin utbildning. Av respondenterna med god 
eller mycket god kunskap, vilka uppmätte ett medelvärde på 5,68 (s=1,19, p=0,007), svarar 
generellt att de är något mer nöjda med sin utbildning. Medelvärdesanalysen visar på 
statistiskt signifikanta skillnader mellan grupperna.  

Hur påverkar föräldrars utbildningsnivå elevers val av gymnasium och 
framtid? 
Nedan presenteras resultat som svarar på frågeställningen, Hur påverkar föräldrars 
utbildningsnivå elevers val av gymnasium och framtid? Resultatet är uppdelat mellan 
hypoteserna:  

- Elever med högutbildade föräldrar väljer teoretiskt gymnasieprogram. 
- Elever vars föräldrar är högutbildade väljer gymnasieprogram som möjliggör för 

vidare studier.  
- Elever vars föräldrar är högutbildade känner större föräldrapåverkan i valet av 

gymnasieprogram.  
- Elever vars föräldrar är högutbildade planerar i större utsträckning att studera vid 

högskola eller universitet. 
- Elever vars föräldrar är högutbildade känner sig motiverade till vidare studier. 
- Elever vars föräldrar är högutbildade anser att vidareutbildning är viktigt i dagens 

samhälle. 
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För att svara på hypotesen om elever med högutbildade föräldrar väljer teoretiskt 
gymnasieprogram, har vi genomfört en korstabell som nedan presenteras i tabell 1.3. 

Tabell. 1.3. Val av gymnasieprogram efter föräldrars utbildningsnivå (radprocent) 
Föräldrar har högre utbildning Gymnasieprogram  
 Teoretiskt Praktiskt Total 
Ja 64 % (41) 36 % (23) 100 % (64) 
Nej 43 % (16) 57 % (21) 100 % (37) 
Vet ej 16 % (3) 84 % (16) 100 % (19) 

Resultatet av analysen som presenteras i tabell 1.3 visar att elever vars föräldrar har högre 
utbildning i mycket större utsträckning väljer teoretiskt program (p=0,001). 64 % av 
respondenterna vilka har högutbildade föräldrar studerar vid teoretiskt gymnasieprogram. Vi 
kan se att skillnaderna mellan vilka som väljer teoretiskt eller praktiskt gymnasieprogram är 
jämnare bland de elever vars föräldrar vilka inte har högre utbildning, dock är det i denna 
kategori fler som väljer praktiskt gymnasieprogram (57 %). Bland de respondenter som inte 
vet sina föräldrars utbildningsnivå väljer majoriteten (84 %) att läsa vid ett praktiskt 
gymnasieprogram. Analysen visar på statistiskt signifikanta skillnader. I följande resultat har 
vi valt att inte inkludera svarsgruppen ”vet ej” då intresset ligger i att jämföra elever som har 
föräldrar med högre utbildning mot elever vars föräldrar inte har högre utbildning.  

För att svara på hypotesen om elever vars föräldrar är högutbildade väljer 
gymnasieprogram som möjliggör för vidare studier, har vi genomfört en medelvärdesanalys 
som nedan presenteras i tabell 1.4.  

Tabell 1.4. Uppfattning om val av gymnasieprogram som möjliggör vidare studier efter föräldrars 
utbildningsnivå. (Medelvärde där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt)  
Föräldrar	  har	  högre	  utbildning	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ja	   5,08	   64	   2,09	  
Nej	   4,32	   37	   1,89	  

Resultatet av medelvärdesanalysen (Tabell 1.4.) visar att elever vars föräldrar är 
högutbildade generellt i relativt hög utsträckning väljer ett gymnasieprogram som skapar 
möjligheter för vidare studier (M=5,08, s=2,09, p=0,083) De elever vilkas föräldrar inte har 
högre utbildning (M=4,32, s=1,89, p=0,083) uppger att de inte i lika stor utsträckning tar 
hänsyn till om gymnasieprogrammet möjliggör för vidare studier. Analysen är inte statistiskt 
signifikant, skillnaden mellan grupperna kan bero på slumpen.  
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För att svara på hypotesen om elever vars föräldrar är högutbildade känner större 
föräldrapåverkan i valet av gymnasieprogram, har vi genomfört en medelvärdesanalys som 
nedan presenteras i tabell 1.5. 

Tabell 1.5. Uppfattning om föräldrapåverkan vid val av gymnasieprogram efter föräldrarnas 
utbildningsnivå (Medelvärde där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 
Föräldrar	  har	  högre	  utbildning	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ja	   3,35	   64	   2,01	  
Nej	   2,81	   37	   1,65	  

Resultatet i tabell 1.5. visar att respondenter med minst en högutbildad förälder känner att de 
i något större utsträckning blev påverkade av sina föräldrar inför sitt gymnasieval, än 
respondenter vilkas föräldrar inte har högre utbildning. Det uppmätta medelvärdet för elever 
med minst en högutbildad förälder är 3,35 (s= 2,01, p= 0,013), för de elever vars föräldrar 
inte har högre utbildning visar medelvärdesanalysen att M= 2,81 (s= 1,65, p= 0,013). 
Resultatet tyder på att elever med minst en högutbildad förälder i något större utsträckning 
känner föräldrapåverkan inför valet av gymnasieprogram. Analysen visar på statistiskt 
signifikanta skillnader.  

För att svara på hypotesen om elever vars föräldrar är högutbildade planerar i större 
utsträckning att studera vid högskola eller universitet, har vi genomfört en 
medelvärdesanalys som nedan presenteras i tabell 1.6. 

Tabell 1.6. Planerar vidare studier efter föräldrars utbildningsnivå (Medelvärde där värdet 7 står 
för svarsalternativet Instämmer helt) 
Föräldrar	  har	  högre	  utbildning	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ja	   4,91	   64	   2,34	  
Nej	   4,41	   37	   2,29	  

Medelvärdesanalysen som redovisas i tabell 1.6. visar att de elever som har minst en 
förälder med högre utbildning (M=4,91, s= 2,34, p=0,007) i något större utsträckning 
planerar vidare studier. De elever vars föräldrar saknar högre utbildning uppmätte ett 
medelvärde på 4,41(s= 2,29, p=0,007). Analysen visar på statistiskt signifikanta skillnader.  

För att svara på hypotesen om elever vars föräldrar är högutbildade känner sig motiverade 
till vidare studier, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan presenteras i tabell 
1.7. 

Tabell 1.7. Motiverad till vidare studier efter föräldrars utbildningsnivå (Medelvärde där värdet 7 
står för svarsalternativet Instämmer helt) 
Föräldrar	  har	  högre	  utbildning	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ja	   4,31	   64	   2,10	  
Nej	   3,73	   37	   2,05	  

Resultatet som visas i tabell 1.7. är inte statistiska signifikant (p=0,066), vilket betyder att 
det uppmätta resultatet kan ha berott på slumpen. Medelvärdesanalysen visar att 
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respondenter vars föräldrar har högre utbildning (M=4,31, s=2,10, p=0,066) svarar att de är 
aningen mer motiverade till vidare studier än elever vars föräldrar saknar högre utbildning 
(M=3,73, s=2,05, p=0,066).  

För att svara på hypotesen om elever vars föräldrar är högutbildade anser att vidare 
utbildning är viktigt i dagens samhälle, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan 
presenteras i tabell 1.8. 

 Tabell 1.8. Uppfattning om att vidareutbildning är viktigt i dagens samhälle efter föräldrars 
utbildningsnivå (Medelvärde där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Föräldrar	  har	  högre	  utbildning	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Ja	   5,56	   64	   1,77	  
Nej	   4,76	   37	   2,07	  

Medelvärdesanalysen som redovisas i tabell 1.8. visar att de respondenter vars föräldrar inte 
har högre utbildning uppmätte ett medelvärde på 4,76 (s=2,07, p=0,011). De elever vilkas 
föräldrar har högre utbildning mäter ett medelvärde på 5,56 (s=1,77, p=0,011) vilket tyder 
på att de har starkare tro på att vidareutbildning är viktigt i dagens samhälle. Analysen visar 
på statistiskt signifikanta skillnader. 

Finns det skillnader i hur elever vid praktiska och teoretiska program 
planerar framtiden? 
Nedan presenteras resultat som svarar på frågeställningen, Finns det skillnader i hur elever 
vid praktiska och teoretiska program planerar framtiden? Resultatet är uppdelat mellan 
hypoteserna:  

- Elever vid teoretiska program planerar i större utsträckning att studera vidare vid 
högskola eller universitet direkt efter studenten.  

- Elever som väljer teoretiska program tänkte på möjligheter för vidare studier vid sitt 
gymnasieval.  

- Elever vid praktiska program planerar att i större utsträckning söka arbete direkt efter 
studenten.  

- Elever vid teoretiska program är mer motiverade till studier vid högskola eller 
universitet.  

- Elever vid teoretiska program känner sig mer påverkade av sina föräldrar att studera 
vid högskola eller universitet.  
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För att svara på hypotesen om elever vid teoretiska program i större utsträckning planerar 
att studera vidare vid högskola eller universitet direkt efter studenten, har vi genomfört en 
medelvärdesanalys som nedan presenteras i tabell 1.9. 

Tabell 1.9. Planer på vidare studier efter typ av gymnasieprogram (Medelvärde där värdet 7 står för 
svarsalternativet Instämmer helt) 

Typ	  av	  program	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Praktiskt	   2,85	   60	   1,89	  
Teoretiskt	   5,98	   60	   1,62	  

Medelvärdesanalysen i tabell 1.9 visar att elever vid de teoretiska programmen (M=5,98, s= 
1,62, p=0,000) i mycket större utsträckning är intresserade av att studera vidare generellt sett 
än elever vid de praktiska programmen (M=2,85, s=1,89 p=0,000). Resultatet tyder på en 
stor skillnad mellan de två grupperna i detta avseende. Analysen visar på statistiskt 
signifikanta skillnader. 

För att svara på hypotesen om elever som väljer teoretiska program tänkte på möjligheter 
för vidare studier vid sitt gymnasieval, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan 
presenteras i tabell 1.10. 

Tabell 1.10. Möjligheter för vidare studier efter typ av gymnasieprogram (Medelvärde där värdet 7 
står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Typ	  av	  program	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Praktiskt	   3,56	   60	   1,75	  
Teoretiskt	   5,87	   60	   1,39	  

Medelvärdesanalysen i tabell 1.10 visar att elever vid de teoretiska programmen (M=5,87, 
s=1,39, p=0,000) i större utsträckning tänkte på möjligheter för vidare studier då de gjorde 
sitt gymnasieval än elever vid de praktiska programmen (M=3,56, s=1,75, p=0,000). 
Analysen visar på statistiskt signifikanta skillnader. 

För att svara på hypotesen om elever vid praktiska program i större utsträckning planerar 
att söka arbete direkt efter studenten, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan 
presenteras i tabell 1.11. 

Tabell 1.11. Planerar söka arbete direkt efter studenten efter typ av gymnasieprogram (Medelvärde 
där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Typ	  av	  program	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Praktiskt	   5,55	   60	   1,76	  
Teoretiskt	   3,35	   60	   1,90	  

Resultatet i tabell 1.11 visar att respondenter vid praktiska program uppmätte ett medelvärde 
på 5,55 (s=1,76, p=0,000). Medelvärdet för elever vid de teoretiska programmen uppmättes 
till 3,35 (s=1,90, p=0,000). Resultatet tyder på att elever vid praktiskt program i större 
utsträckning planerar att söka arbete direkt efter studenten till skillnad från elever vid de 
teoretiska programmen. Analysen visar på statistiskt signifikanta skillnader. 
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För att svara på hypotesen om elever vid teoretiska program är mer motiverade till studier 
vid högskola eller universitet, har vi genomfört en medelvärdesanalys som nedan 
presenteras i tabell 1.12. 

Tabell 1.12. Motiverad till studier vid högskola eller universitet efter typ av gymnasieprogram 
(Medelvärde där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Typ	  av	  program	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Praktiskt	   2,88	   60	   1,90	  
Teoretiskt	   5,00	   60	   1,73	  

Resultatet i tabell 1.12 visar att ungdomar som studerar teoretiskt program (M=5,00, s=1,73, 
p=0,000) i större utsträckning känner sig motiverade att studera vidare vid högskola eller 
universitet än studenter vid praktiska program. Ungdomar vid de praktiska programmen 
(M=2,88, s=1,90, p=0,000) uppvisar ett resultat som tyder på att de generellt inte är lika 
motiverade till vidareutbildning. Analysen visar på statistiskt signifikanta skillnader. 

För att svara på hypotesen om elever vid teoretiska program känner sig mer påverkade av 
sina föräldrar att studera vidare vid högskola eller universitet, har vi genomfört en 
medelvärdesanalys som nedan presenteras i tabell 1.13. 

Tabell 1.13. Upplevd föräldrapåverkan till vidare studier efter typ av gymnasieprogram (Medelvärde 
där värdet 7 står för svarsalternativet Instämmer helt) 

Typ	  av	  program	   Medelvärde	   Antal	   Standardavvikelse	  
Praktiskt	   2,30	   60	   1,59	  
Teoretiskt	   3,63	   60	   2,19	  

Medelvärdesanalysen i tabell 1.13 visar att elever vid praktiska program uppmättes till 2,30 
(s=1,59, p=0,000) de känner sig alltså generellt sett inte nämnvärt påverkade av sina 
föräldrar till vidare studier vid högskola eller universitet. Resultatet visar ett medelvärde på 
3,63 (s=2,19, p=0,000) för elever vid teoretiskt program, de känner sig inte heller generellt 
direkt påverkade av sina föräldrar att studera vidare vid högskola eller universitet, men 
något mer än elever vid praktiskt program. Analysen på statistiskt signifikanta skillnader.  

Sammanfattande slutsats 
Respondenterna i undersökningen får först och främst information från studievägledare och 
öppet hus inför sitt gymnasieval, i stort upplever respondenterna den information de får som 
tillräcklig. Undersökningen tyder på att föräldrars utbildningsnivå i vissa fall har en viss 
inverkan generellt på de val ungdomar gör gällande studier på gymnasienivå men också 
högre nivå, samt då det gäller att söka arbete. Resultatet visar att det finns skillnad gällande 
hur elever vid praktiskt och teoretiskt gymnasieprogram planerar sin framtid. Elever vid 
teoretiskt inriktade program är enligt vår studie mer intresserade av att studera vidare än 
elever vid praktiskt program som inte tycks vara lika delaktiga i utbildningssamhället. 
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5. DISKUSSION 
Resultatdiskussion 

Hur får ungdomar information om gymnasievalet och hur skattar de sin 
kunskap? 
Resultatet av undersökningen visar att gymnasieeleverna upplever studievägledning och 
öppet hus på olika gymnasieskolor som bra informationskällor. Vi kan här tänka oss att 
dessa informationskällor uppfattas som informativa och pålitliga, elever som besöker dessa 
”forum” får möjlighet att diskutera sitt val med kunniga personer vilka inte har samma 
påverkan som exempelvis familj och vänner har. Detta är något Dresch och Lovén (2008 13-
14) påpekar som mycket viktigt då det idag finns allt fler informationskällor att tillgå inför 
gymnasievalet. Öppet hus var den informationskälla som flest elever angett, sociala medier 
var däremot minst förekommande. Något som säkerligen beror på att då respondenterna 
gjorde sitt gymnasieval 2010 var användandet av bland annat Instagram och Facebook inte 
lika utbrett som det är idag.  En Instagram-kampanj fanns inte tillgänglig för elever som 
gjorde gymnasievalet 2010, hade vi istället frågat elever som gör sitt gymnasieval idag hur 
deras informationskällor ser ut så hade de eventuellt svarat annorlunda.  

Andelen respondenter som menar att de fått information från sin familj trodde vi skulle bli 
högre, då familjen ofta har en stark påverkan på de val individen står inför. Ekström, Frisell 
Ellburg och Kallstenius (2012) beskriver att föräldrar och personer i elevens närmsta 
omgivning har stor betydelse under valprocessen. Bourdieu menar att de grundstenar en 
individ har i form av olika kapital och habitus formas till ett praktiskt sinne som härstammar 
från de förhållanden individen växer upp i. Det praktiska sinnet påverkar sedan de val en 
individ gör (Gytz Olesen 2004:153). Vår studie visade däremot att eleverna inte såg familj 
som en betydande informationskälla. En av orsakerna till detta kan ha att göra med att vår 
studie är relativt liten och om enkäten delats ut till en större respondentsgrupp hade 
resultatet eventuellt kunnat se annorlunda ut. Det kan också vara så att eleven ser öppet hus 
och studievägledare som bra informationskällor de besöker en eller två gånger. Samtidigt 
som de med familj och vänner diskuterar gymnasievalet mer frekvent och ser inte den 
relationen som en direkt informationskälla kopplad till gymnasievalet, utan dessa samtal ses 
istället som en del av vardagen. Vi tänker oss därför att de låga svarsantalet på kategorierna 
familj och vänner beror på dessa omständigheter.   

Eleverna upplevde till största del att de hade lite eller god kunskap inför sitt gymnasieval. 
Men det finns ändå ett antal elever som ansåg att de inte hade någon kunskap alls om de 
olika gymnasieprogrammen när de gjorde sitt val. Anledningen till detta går bara att 
spekulera i, det kan vara elever som inte var intresserade av att ta del av de olika 
informationsforumen, men det kan även bero på att informationen kommer ut på forum som 
inte passar just dessa elever. En liten del av respondenterna ansåg sig ha mycket god 
kunskap, vilket kan bero på att de eventuellt har föräldrar som arbetar inom gymnasieskolan 
eller är engagerade för att eleven ska göra ett bra val inför framtiden, eller att eleven själv är 
mycket intresserad av utbildning och på så sätt inhämtar information från andra forum som 
de andra eleverna inte hade tillgång till. Puaca (2007:107) beskriver Bourdieus teori om 
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symboliskt kapital och menar att kapitalet har en stark påverkan på hur elever från olika 
samhällsklasser tillgodogör sig information, detta kan vara ytterligare en anledning till att 
elever har olika bakgrundskunskap.  

Angående om informationen inför gymnasievalet var tillräcklig visade resultatet att 
majoriteten av alla respondenter instämmer till viss del eller helt att informationen var 
tillräcklig. Genom detta gör vi tolkningen att informationen blivande gymnasieelever får är 
tillräcklig, men att den kan utvecklas för att fler elever skall bli mer nöjda och på så sätt 
kunna göra ett gymnasieval som gynnar deras framtid.  

Majoriteten av respondenterna är nöjda med sin gymnasieutbildning, framförallt de som 
menar att de hade god och mycket god kunskap då de gjorde sitt gymnasieval. Detta kan 
härledas till att de flesta tyckte att informationen de fick inför sitt gymnasieval var tillräcklig 
och att de på så sätt kunnat göra ett val som gör att deras förväntningar på utbildning blir 
uppfyllda.  

Hur påverkar föräldrars utbildningsnivå elevers val av gymnasium och 
framtid? 
Resultatet visar att elever med högutbildade föräldrar i större utsträckning väljer teoretiska 
program framför praktiska, med detta resultat finner vi en tydlig koppling till Ekström, 
Frisell Ellburg och Kallstenius (2012:8) rapport om ungdomars gymnasieval. Elever som 
studerar teoretiskt program har allt som oftast föräldrar med högre utbildning samtidigt som 
elever vilka studerar vid praktiska program har lågutbildade föräldrar. Vidare går vårt 
resultat koppla till Puaca (2007:101) som menar att klass har en stor inverkan på vilka val 
individen gör framförallt vad gäller utbildningsvägar. Resultatet ger oss en inblick i att 
elever vilkas föräldrar är högutbildade väljer gymnasieprogram som skapar möjligheter att 
studera vid högskola eller universitet. Elever med lågutbildade föräldrar väljer däremot inte 
att ta hänsyn till detta i lika stor utsträckning då de gör sitt gymnasieval. Ekström, Frisell 
Ellburg och Kallstenius (2012:8) rapport visar att elever med högre klassbakgrund ser 
vidareutbildning som något självklart och att de är mer benägna att satsa på skolan än elever 
med lägre klassbakgrund, vilket går att koppla till resultatet i vår undersökning.  

Bourdieu menar att elever vilkas föräldrar har högre utbildning är mer anpassade och 
förberedda för studier på högre nivå och har därmed lättare att ta till sig utbildningens 
innehåll. Då resultatet i vår undersökning visade att elever med högutbildade föräldrar 
planerar i större utsträckning att studera vidare, tänker vi oss att detta kan kopplas till 
Bourdieus resonemang. Utbildning på högre nivå är något som kan härledas till individens 
habitus, alltså de normer och värderingar hon vuxit upp med vilka blivit en given del av 
hennes liv (Bourdieu & Passeron 2008:206; Giddens 2007:121). Detta är en process som 
enligt Bourdieu sker automatiskt i samhället utifrån aktuella normer och värderingar, detta 
bidrar i sin tur till att de sociala mönstren reproduceras och återskapas i samhället (Gytz 
Olesen 2004:150). Med utgångspunkt i Bourdieus teori kan vi tänka oss att de individer som 
väljer utbildning på högre nivå med stor sannolikhet har föräldrar med akademisk bakgrund. 
I och med att det kulturella kapitalet är något som påverkar individens socialisering skapas 
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en reproduktion av klassamhället när individer i olika samhällsgrupper följer de stigar som 
deras släktingar trampat upp.  

Då elever som har högutbildade föräldrar tenderar att välja teoretiska utbildningar framför 
praktiska var vi intresserade av att undersöka om denna grupp blev mer påverkad av sina 
föräldrar vid sitt gymnasieval. Resultatet visade att elever vilkas föräldrar har högre 
utbildning generellt kände sig något mer påverkade av föräldrarna vid val av 
gymnasieprogram än de elever vilkas föräldrar inte har högre utbildning. Vi kunde även 
utläsa att elever med högutbildade föräldrar planerar i något större utsträckning att studera 
vidare vid högskola eller universitet än elever med föräldrar som inte har högre utbildning. 
Bourdieu och Passeron påpekar att föräldrar överför objektiva och subjektiva förväntningar 
på sina barn (2008:205). Detta kopplar vi till resultatet i vår undersökning, där ungdomar till 
högutbildade föräldrar känner sig aningen mer påverkade av sina föräldrar vid val av 
program, men även till vidare studier. Vi tänker oss att denna påverkan inte behöver ske 
direkt mot individen utan kan verka indirekt utifrån de förväntningar som eleven känner att 
föräldrarna har. Detta kan på så sätt uppfattas som en form av symboliskt våld (Gytz Olesen 
2004:153). I detta sammanhang ser vi föräldrars indirekta påverkningar på ungdomarna till 
att göra specifika val till gymnasiet som symboliskt våld. Denna process kan ses som en 
socialisering, där ungdomar blir en del av sina föräldrars åsikter och värderingar kring val av 
utbildning. 

Bourdieu och Passeron menar att skolsystemet är en klassreproducerande institution som 
låter de skillnader som finns mellan individer i samhället fortgå. Puaca (2007:104) beskriver 
däremot att fler och fler samhällsgrupper utbildar sig på högre nivå. Utifrån ovanstående 
resonemang bör den sociala ordningen så småningom se annorlunda ut, i och med att fler 
grupper väljer att utbilda sig. På så sätt reser sig de lägre samhällsklasserna och blir 
konkurrenter på såväl utbildningsmarknaden som arbetsmarknaden.  

Den rådande utbildningsdiskursen vilken figurerar i samhället påverkar allt fler människor 
att utbilda sig och skaffa en bred portfolio av kunskap. Jessop beskriver att kunskap bör 
genomsyra alla samhällets funktioner och att vidareutbildning är något som värdesätts allt 
mer inom organisationer (2008:25–27). Utifrån kunskapsdiskursen ville vi undersöka om 
respondenterna i undersökningen anser att vidareutbildning är viktigt, då detta är något som 
kommer påverka deras framtid i stort, i och med att vidareutbildning mer och mer 
efterfrågas. Majoriteten av respondenterna instämmer i relativt hög grad med att 
vidareutbildning är viktigt i dagens samhälle. På så sätt tänker vi oss att eleverna är 
påverkade av den rådande kunskapsdiskursen.  

Finns det skillnader i hur elever vid praktiska och teoretiska program planerar 
framtiden? 
Resultatet visar att elever vid teoretiskt program är mer inriktade på att studera vidare på 
högre nivå än elever vid praktiska program. Av respondenterna vid de teoretiska 
programmen har strax över hälften föräldrar med högre utbildningsbakgrund, elever med 
denna typ av bakgrund tenderar enligt tidigare forskning i större utsträckning att studera 
vidare på högre nivå. Resultatet ger oss en bild av att elever vid praktiskt program inte tar 
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till sig kunskapsdiskursen i lika stor utsträckning som eleverna vid teoretiskt program. Detta 
kan förklaras av att vidareutbildning är en viktig och mer självklar del av dessa ungdomars 
uppväxt (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:8).  

Undersökningens resultat visar att elever som läser vid teoretiskt program i större 
utsträckning reflekterade över vidare studier redan vid gymnasievalet. Detta är ytterligare ett 
resultat vi kopplar till att ungdomar med högre klassbakgrund som studerar teoretiskt 
program ser utbildning på högre nivå som en ren självklarhet under sin skolgång. Till 
skillnad från de elever som studerar teoretiskt program planerar eleverna vid praktiskt 
program i större utsträckning att börja arbete efter studenten, något vi härleder till att de 
elever som läser praktiskt program inte har samma intresse för den akademiska världen som 
elever med teoretisk inriktning. Med utgångspunkt i Bourdieu antar vi att elever som väljer 
praktiskt program vanligen härstammar från en familj med arbetarbakgrund och att dessa 
barn väljer att utbilda sig till yrken som historiskt sett finns inom familjen (Gytz Olesen 
2004:149). 

I och med att elever som studerar teoretiskt program oftare väljer att studera vidare var vi 
intresserade av att undersöka om de verkligen är motiverade till vidare studier eller om det 
är något de bara gör. Resultatet visar att vår hypotes stämmer, elever vid teoretiska program 
är mer motiverade till studier vid högskola eller universitet. Eleverna vid teoretiska program 
visar att de är motiverade till vidare studier, eleverna vid praktiskt program visar däremot att 
de inte är motiverade till vidare studier. Detta bekräftar hypotesen men även teorin om att 
elever med högre klassbakgrund är mer benägna att anamma de utbildningsmöjligheter som 
finns att tillgå (Bourdieu & Passeron 2008:202). Vi tänker även att elever vid de teoretiska 
programmen kan känna underliggande förväntningar och krav från omgivningen till att välja 
högre utbildning. Här finner vi en koppling till Bourdieu och Passerons teori om subjektiva 
förväntningar och tänker oss att eleverna egentligen inte känner sig motiverade till vidare 
studier. Utan de är istället påverkade av subjektiva och objektiva förväntningar från 
omgivningen (2008:205).  

De subjektiva och objektiva förväntningar elever kan känna från sin omgivning kan direkt 
och indirekt påverka hennes val inför framtiden. Utifrån hypotesen; elever vid teoretiska 
program känner sig mer påverkade av sina föräldrar att studera vidare vid högskola eller 
universitet, ser vi att resultatet är relativt spritt. Dock kan vi utläsa att majoriteten av de 
elever som studerar praktiskt program inte känner sig särskilt påverkade av sina föräldrar. 
Anledningen till det spridda resultatet tror vi kan bero på att vissa elever inte upplever att de 
är påverkade av sina föräldrar. Vi menar istället att den påverkan ungdomarna vid de båda 
programinriktningarna upplever kan härledas till deras habitus. Individen kan under sin 
uppväxt blivit socialiserad in i utbildningsdiskursen av sina föräldrar och uppfattar denna 
indirekta påverkan som egen motivation (Giddens 2007:121). Vi har i vår undersökning inte 
fått svar på hur föräldrar egentligen påverkar eleverna, men vi kan tänka oss att det kommer 
i uttryck genom föräldrars värderingar och åsikter om olika utbildningsval men även hur de 
uttrycker sig angående olika yrkesval och yrkesgrupper.  
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Resultatet av vår undersökning ger en bild av att våra teoretiska utgångspunkter varit 
relevanta för vår studie. Föräldrars utbildningsnivå har en inverkan på de gymnasieprogram 
elever väljer att studera vid, om detta kan bero på symboliskt våld eller individens habitus är 
svårt att dra slutsatser kring. Precis som tidigare forskning visar vår undersökning att 
föräldrar med högre utbildning har en viss indirekt påverkan på de val ungdomar står inför i 
livet. Resultatet påvisar ytterligare att det finns en del skillnader mellan hur elever vid 
teoretiska och praktiska gymnasieprogram planerar och ser på sin framtid. Elever vid de 
praktiska programmen är mer intresserade av att söka arbete efter studenten, medan elever 
vid teoretiska program har ett intresse i att studera vidare. Denna uppdelning menar vi kan 
bero på individens egna intressen, det kan vara så att vissa av eleverna vid praktiska 
program har ett större intresse av ett visst yrke som de vill utbilda sig till, och de ser på så 
sätt ingen anledning till att studera vidare på högre nivå. Elever vid teoretiska program kan 
möjligtvis istället vara intresserade av yrken som kräver en högre utbildning, så som läkare 
och ingenjör, vilket är skälet till deras motivation att studera vidare vid högskola eller 
universitet (Hultgren 2008:265).  

Undersökningen ger oss svar på att föräldrars sociala bakgrund har en påverkan på hur 
individer planerar sitt gymnasieval och sin framtid, vi tänker oss även att valet av 
gymnasieprogram även till viss del beror på individens eget intresse. Vi kan inte svara på 
hur individen blir påverkad inför sitt gymnasieval, men vi kan se att påverkan finns och 
tänker oss även att andra påverkansfaktorer än föräldrars utbildningsnivå kan vara aktuella 
exempelvis hur andra elever motiverar sitt val av gymnasieprogram och de föreställningar 
elever har på de olika gymnasieskolorna (Ekström, Frisell Ellburg & Kallstenius 2012:12).  

Metoddiskussion 
Vi anser att valet av en kvantitativ metod har gett oss utförliga svar på våra frågeställningar 
och forskningshypoteser. Om vi däremot varit intresserade av att få en djupare inblick i hur 
våra respondenter resonerar och tänker kring våra frågeställningar hade en kvalitativ metod 
varit att föredra. Under analysen av resultat och utformande av diskussionsdelen har vi 
märkt att det finns frågor där en kvalitativ metod hade kunnat ge oss svar på frågor som den 
kvantitativa metoden inte möjliggör, exempelvis i huruvida elevernas egna intressen 
påverkar de val de gjort eller om det är föräldrars påverkan som avgör deras framtidsplaner. 
En kvantitativ metod är i denna fråga inte tillräckligt djupgående för att kunna svara på en 
sådan fråga.   

Vår avsikt var att lämna ut enkäten i pappersform, men då vi hade svårigheter att få tillträde 
till de olika gymnasieskolorna lämnade vi istället ut enkäten elektroniskt. Vi har diskuterat 
fram och tillbaka och kommit framtill vi inte tror att valet av insamlingsmetod påverkat 
undersökningen negativt. Om vi inte valt att stoppa enkäten vid 120 respondenter hade vi 
kunnat uppnå en betydligt högre svarsfrekvens. Dock valde vi att stoppa enkäten vid 120 
respondenter främst då vi eftersökte en jämn fördelning (60/60) mellan teoretiska och 
praktiska gymnasieprogram. För att belysa negativa effekter av att skicka ut enkäten 
elektroniskt vet vi inte hur många elever som fått ta del av enkäten och därmed inte heller 
hur många som valt att inte delta, och vi kan inte heller beräkna ett rättvist bortfall. Vi kan 
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inte heller bekräfta helt hur urvalet gick till då vi bad våra kontakter att enkäten skulle 
skickas ut till samtliga elever vid år två och tre vid de olika programinriktningarna. Däremot 
var vi noga med att i instruktionerna till enkäten påpeka att den är frivillig att fylla i och 
anser därmed att vi uppfyllt informationskravet för etiska forskningsprinciper. 

I startskedet av undersökningen utformade vi ett projektschema för att kartlägga hur varje 
veckas arbete skulle genomföras. Denna plan har underlättat arbetet för oss under tidens 
gång och medfört att vi hållit oss till vår tänkta tidsplanering.  

Om vi skulle göra undersökningen igen, skulle vi varit mer beslutsamma att lämna ut 
enkäten i pappersform då vår tanke var att skapa en personlig kontakt med respondenterna 
vilket skulle främja deras motivation till att delta i undersökningen, men även för att ha 
kontroll över spridningen av enkäten för att på så sätt kunna beräkna ett eventuellt bortfall. 
Vi hade också valt att ta bort alternativet ”vet ej” på frågan Har dina föräldrar studerat vid 
högskola eller universitet? då detta alternativ inte tillfört vår undersökning något, då 
intresset låg i att jämföra de som har föräldrar med högre utbildning och de som har 
föräldrar som inte har högre utbildning.   

Det hade varit intressant att i en vidare undersökning låta respondenterna mer ingående 
beskriva vad som påverkade eller hur de motiverade sitt val av gymnasieprogram. Utifrån en 
annan metod tror vi detta hade kunnat ge ytterligare infallsvinklar inom ämnet, exempelvis 
genom intervjuer. I denna undersökning hade detta dock inte varit möjligt att genomföra 
detta tillägg, då vi fått en stor mängd empiri att koda och bearbeta, och utifrån tidsaspekten 
hade det varit svårt att genomföra.   
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BILAGA 1 - ENKÄT 

Ditt gymnasieval 
Vi är två studenter som läser Organisations- och personalutvecklarprogrammet vid 
Högskolan i Borås. Just nu skriver vi vår kandidatuppsats och ser gärna att Du svarar på vår 
enkät där vi bland annat vill ta reda på vad som avgjorde ditt val till det här 
gymnasieprogrammet. Enkäten är indelad i fyra teman som alla tar upp frågor om dig och 
din studietid på gymnasiet. Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt, svaren kommer 
inte kunna spåras till dig. Enkäten är frivillig och du kan när som helst välja att avbryta. Vid 
eventuella frågor kontakta oss via mail: x 

Bakgrundsfrågor 
Följande frågor berör dig och din studiesituation, dessa frågor tas upp då vi vill se eventuella 
skillnader mellan elever som studerar på de olika gymnasieskolorna i Borås. 

Ålder ____ 

Kryssa i din gymnasieskola 

☐ x  ☐ x 

☐ x  ☐ x 

Vilket program går du nu? _______________________________ 

Har dina föräldrar studerat vid högskola eller universitet? 

☐ Ja, båda  ☐ Ja, en   ☐ Nej, ingen  ☐ Vet inte 

Frågor inför gymnasievalet 
Följande frågor och påståenden berör dina tankar och motiv inför gymnasievalet, samt den 
information du fick ta del av innan ditt val. Kryssa i det alternativ du anser passa dig bäst.  

1. Jag fick information om mitt gymnasieval genom:  
Välj ett eller fler alternativ 
☐ Sociala medier (ex. Facebook, bloggar etc.) ☐ Studievägledare 

☐ Familj     ☐ Vänner 

☐ Öppet hus/ besöksdag på gymnasieskolan ☐ Annat:__________________ 

2. Hur mycket kunskap anser du att du hade om de olika gymnasieprogrammen innan 
du gjorde ditt val? 
☐ Ingen kunskap    ☐ Lite kunskap   

☐ God kunskap    ☐ Mycket god kunskap 



 

 
 

Följande frågor besvaras på en skala mellan 1-7. 1 motsvarar instämmer inte alls, 7 
motsvarar instämmer helt. Ringa in den siffra som stämmer överens med dina erfarenheter.  

3. När jag valde gymnasieprogram valde jag utifrån mitt eget intresse 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

4. När jag valde gymnasieprogram var mina betyg avgörande 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

5. När jag valde gymnasieprogram påverkades jag av utbildningens svårighetsgrad 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

6. När jag valde gymnasieprogram påverkades jag av mina föräldrar 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

7. När jag valde gymnasieprogram var mina föräldrars åsikter avgörande 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

8. När jag valde gymnasieprogram påverkades jag av mina kompisar 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

9. Inför mitt gymnasieval önskar jag att jag fått mer information om de olika 
programmen 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

  



 

 
 

10. När jag valde gymnasieprogram påverkades jag av möjligheter för vidare 
utbildning 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

11. När jag valde gymnasieprogram tog jag hänsyn till arbetsmarknaden 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

12. Informationen jag fick när jag valde gymnasieprogram var tillräcklig 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

 
Gymnasietiden 
Med följande påståenden vill vi se hur du upplever din tid på gymnasiet.  

13. Jag är nöjd med min utbildning 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

14. Jag anser att jag valt rätt utbildning 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

15. Jag anser att de förväntningar jag hade på mitt gymnasieprogram har uppfyllts 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

16. Om jag skulle göra gymnasievalet idag skulle jag välja samma program 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7  



 

 
 

17. Jag skulle rekommendera den här utbildningen till andra 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

 
Inför framtiden 
Med följande påståenden vill vi ta reda på dina tankar inför framtiden.  

18. Jag planerar att söka till högskola eller universitet direkt efter gymnasiet 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

19. Jag planerar att söka arbete direkt efter gymnasiet 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

20. Jag känner mig motiverad att studera på högskola eller universitet 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

21. Jag tror att vidare utbildning är viktigt på arbetsmarknaden idag 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

22. Jag känner mig starkt påverkad av mina föräldrar att studera på högskola eller 
universitet efter gymnasiet 

Instämmer inte alls     Instämmer helt 

1    2 3 4 5 6 7 

 

Stort tack för Din medverkan! 

Johanna och Linnea 


