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Abstract

Denna uppsats handlar om studie-och yrkesval och hur dessa är relaterade till 

socioekonomisk bakgrund. Tidigare studier har visat att föräldrars utbildning och 

klasstillhörighet är faktorer som påverkar huruvida individer väljer att fortsätta med sina 

studier efter gymnasiet eller ej. Studierna visar också att barn från högre samhällsklasser 

tenderar till att studera vidare efter gymnasiet, jämfört med barn från lägre 

samhällsklasser. Syftet med studien är att undersöka avgörande faktorer vid ungdomars 

studie-och yrkesval samt vad det är som ligger bakom dessa. Detta genom att inkludera 

uppväxtfaktorer som möjliga försvarsmekanismer.

Uppsatsens teoretiska referensram utgår från teorier kring intergenerationell reproduktion, 

socialisation och klass. Den bygger bland annat på Hodkinsons & Sparkes sociologiska 

teori om karriärbeslut.

I studien kunde det bekräftas att ett visst samband föreligger mellan föräldrars 

utbildningsnivå och klasstillhörighet. I resultatanalysen framgick att gymnasievalen är 

knutna till familjebakgrunden och den omgivning eleverna befinner sig i.

Nyckelord: Utbildning, klass, studie-och yrkesvägledning, intergenerationell reproduktion
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Inledning 

Det är intressant att studera varför vissa elever väljer högskoleförberedande program, 

medan andra elever istället väljer ett yrkesförberedande. Attityden hos de unga skiljer 

sig avsevärt mellan de olika programmen och det finns olika förklaringar till varför. Den 

socioekonomiska position familjen tillhör är naturligtvis en naturlig förklaring när det 

kommer till just dessa val. En annan är omgivningen. Eleverna gör val utifrån de sociala 

strukturer och kulturer som de växer upp och lever i (Lundqvist, 2010). Att 

vårdnadshavares utbildning är så central i barnens studie- och yrkesval kan också bero på 

att barn till högutbildade kan få hjälp med skoluppgifter och studievalen hemifrån. Detta 

eftersom föräldrarna till dessa barn besitter en helt annan kunskap och förtrolighet med 

utbildningssystemet men också en annan inblick i utbildningsväsendet.

Skillnaderna i utbildningsvalen sägs också bero på att unga värderar studier och utbildning

väldigt olika beroende på den sociala klasstillhörigheten. Enligt SOU 2008:68 tenderar 

individen att göra val som innebär att man stannar kvar i samma sociala samhällsklass 

man kommer ifrån. Detta kan innebära att barn från en högre social klass värderar 

utbildning högre och motsvarande grupp värderar den lägre.

Hodkinson och Sparkes teori styrker ovan genom att trycka på osannolikheten att man 

väljer ett yrke som upplevs som utom räckhåll. Teorin belyser att personliga beslut 

grundar sig i både kulturella som sociala faktorer. Denna teori utgår för övrigt ifrån 

Bourdieus habitusbegrepp, men också från att vi är födda i en social miljö som påverkar 

oss och våra val.

Sociala snedrekryteringen spelar en stor roll och innebär att individer från de olika 

samhällsklasserna rekryteras till utbildningar i olika stor utsträckning. Enligt SOU (2008) 

beror snedrekrytering helt på sambandet mellan social bakgrund och klass.

Slutligen så finns det studier från statens sociala utredning. Studien från 2008 visar på att 

utbildningsnivån hos föräldrarna är den främsta faktorn för social snedrekrytering till 

fortsatta studier. Den sociala klassen samt den ekonomiska situationen är av betydelse, 

men inte i lika stor omfattning enligt SOU 1993:85.

Här väcks ett intresse och frågeställning om hur man som studie och yrkesvägledare ska 

arbeta för att fler elever ska kunna göra en så kallad klassresa. Även hur det skulle kunna 

bli mer accepterat för elever från högre sociala klasser att välja en yrkesförberedande linje 

på gymnasiet, alternativt välja bort högre studier trots att föräldrarna är högutbildade.

Syfte och frågeställningar
Syftet med arbetet är att få förståelse och kunskap om vilka de avgörande faktorerna är när

ungdomar gör val till gymnasiet. Undersökningen kommer att ta reda på vad som 

egentligen ligger bakom valen som görs av eleverna i årskurs 9, detta genom besök på två 

grundskolor med olika socioekonomiska bakgrunder. Studien kommer att utgå ifrån 

frågeställningarna nedan.



Vilka ungdomar väljer högskoleförberedande program respektive yrkesförberedande?

I vilket mån är det ungdomarna själva som gör valen?

Har alla samma möjlighet att bli vad de vill?

Kan studie och yrkesvägledare arbeta för att unga ska möjliggöra en klassresa?

Avgränsningar
Avgränsningar har skett genom att man valt att intervjua elever i årskurs 9 och stannat vid 

att bara undersöka vad som ligger till grund för deras val. Man har också aktivt valt att 

inte dyka djupare i skolans ansvar och hur skolan borde jobba. Skolans ansvar eller 

arbetssätt tas inte i beaktning. Vidare har man också enbart valt intervjupersoner boendes 

i Malmö kommun vilket därför inte ger en generell, övergripande eller rikstäckande bild 

över hur och varför valen ser ut som de gör. Studien skrapar enbart på ytan av ett 

undersökningsområde som skulle kunna vara betydligt mer omfattande och djupgående. 

Bakgrund och tidigare forskning
Tidigare forskning visar på att social och kulturell bakgrund i olika utsträckning påverkar 
individers formulering av karriärvägar. För att förstå teori och de olika begreppen som 
används, kommer begreppen först att förklaras kortfattat nedan.

Begrepp
För att förstå en individs klasstillhörighet används begreppen handlingshorisont och 

habitus. Habitus skapar ett dialektiskt förhållande mellan en individs förväntningar, 

ambitioner och den objektiva verkligheten. Genom detta får individen en känsla för 

sina egna begränsningar (Järvinen 2007).  Habitus är ett system av varaktiga men också 

föränderliga dispositioner, genom vilka individer handlar och bedömer världen. Habitus 

beskriver hur individens föreställningar skapas utifrån individens livserfarenheter 

(Lundqvist, 2010). 

Pierre Bourdieu (1995) använder habitus och de fyra kapitalformerna för att för att 

förklara våra yrkes-och utbildningsval, Det sociala, kulturella, symboliska och det 

kulturella kapitalet. Det sociala kapitalet består av kontakter individen har, eller det 

kontaktnät individen befinner sig i. Det kulturella kapitalet avser faktorer som utbildning, 

litteraturkunnade och språk (Ulfsdotter 2002). Ekonomiska kapitalet definieras som  

förmögenheter eller inkomster. Symboliskt kapital erhålls när ovan kapitalformer 

accepteras inom ett fält, i detta fall utbildningsväsendet (Andersson, Lindbladh 2008).

Begreppet handlingshorisont beskrivs enligt följande av Hodkinson och Sparkes; “Utifrån 

sin sociala position och sin habitus gör individen tolkningar av möjlighetsstrukturer 

(Lundqvist, 2010, s. 51 ). Detta är grunden till vad individer kan se som sin 

handlingshorisont. Individen skapar uppfattning om vad som är möjligt, passande eller 

tillgängligt och gör därefter sina val i enlighet med sin handlingshorisont (Lundqvist, 

2010). Dessa faktorer påverkar därför val av yrke eller utbildning. Individers bakgrund 

påverkar således klasstillhörighet och möjligheten att göra en klassresa. Med Hodkinson 



& sparks teori i ryggsäcken kan man förstå hur individerna gör val utifrån sin sociala 

position.

Däremot hävdar man ofta att studie- och yrkesval i allt större utsträckning är frikopplade 

från sociala och kulturella bakgrunder än tidigare. Detta innebär att individen själv måste 

skapa sin egen livskarriär och identitet (Lundahl, 2011). Lundahl (2010) menar dock att 

vägval fortfarande är tydligt relaterade till ålder, kön, social och kulturell bakgrund, samt 

till det lokala sammanhang individen befinner sig i. Att framtiden läggs i den enskilda 

individens händer är på både gott och ont. Inom utbildning och arbetsliv kan allting 

framstå som möjligt och valbart, men i praktiken är inte allt valbart eftersom 

förhoppningar och drömmar trots valfrihet – är färgade av individers sociala position och 

erfarenhet (Lundqvist, 2010). Sociala och kulturella förutsättningar påverkar i olika grad 

möjlighetshorisonten och vad som kan anses som realistiskt och faktiskt genomförbart 

(Lundqvist 2010).

Tack vare utbildning finns det dock möjlighet för varje enskild individ att flytta fram sin 

egen sociala position genom den sociala skiktningen. Den sociala reproduktionen av de 

sociala klasserna sker i skolan (Bourdieu-Passeron 2008)

Familjebakgrundens betydelse för skolresultat
I Skolverkets rapport från 2018 om familjebakgrundens betydelse har man kunnat dra 

slutsatsen att elevernas socioekonomiska bakgrund fått en ökad betydelse för deras 

resultat. Bakgrunden anses alltid haft en stor betydelse för skolresultaten, men denna har 

ökat sedan 00-talet enligt Skolverket. Den största ökningen av betydelsen för bakgrunden 

har skett bland utlandsfödda, vilket delvis kan förklaras genom att föräldrar till dessa 

elever idag har lägre inkomst och utbildningsnivå. Även invandringsåldern har ökat, vilket

därmed innebär att eleverna har kortare tid på sig att nå målen i skolan, vilket i sin tur 

påverkar betygen. 

För svenskfödda har det också skett en ökning, men denna är betydligt mindre. 

Av de olika bakgrundsfaktorerna är det framförallt föräldrarnas utbildningsnivå som väger

tyngst, Man har också sett att föräldrarnas inkomst har fått en ökad betydelse för elevers 

betygsresultat (Skolverket 2018). Den ökade betydelsen av familjebakgrunden kan enligt 

skolverkets rapport bero på att skolan blivit mindre kompensatorisk. Det kan också bero 

på allt mer olikartade förutsättningar hos eleverna. Vilket har gjort skolans 

kompensatoriska uppdrag allt svårare.

Den sociala snedrekryteringen
Det finns två effekter som sägs ligga bakom den sociala snedrekryteringen. Dessa effekter 

kallas för primär och sekundär effekt. Den primära effekten hänger ihop med det tidiga 

samspelet mellan barn och föräldrar. Barn från de högre sociala klasserna presterar bättre i 

skolan, jämfört med barn som kommer ifrån motsatsen. Samspelet är beroende av olika 

familjefaktorer såsom föräldrars utbildning och klass. Den sekundära effekten innebär att 

även om barn från olika sociala klasser presterar på samma nivå, är sannolikheten större 

att barn från den högre sociala klassen fortsätter med sina studier (Gruffman, 2010).



Resultat från studier som statens sociala utredning välja fritt och välja rätt (2008) visar att 

föräldrars utbildningsnivå är den största och viktigaste faktorn för social snedrekrytering 

till högre studier. Den ekonomiska situationen och den sociala klassen familjen tillhör är 

också betydelsefull men inte i lika stor omfattning. Detta resultat stöds av SOU 1993:85.

Effekten av social snedrekrytering har en mindre betydelse för utbildningsvalet ju högre 

utbildning en individ har. Den sociala bakgrunden är mer betydelsefull vid gymnasievalet 

än vid valet till högre utbildning såsom universitet eller högskola. Detta fenomen kallas 

ibland för dynamisk selektion och kan förklaras genom att individer från de lägre sociala 

klasserna möter större ekonomiska begränsningar när de ska välja utbildning (SOU 2008).

Gruffman (2010) presenterade en studie och enligt denna är det framförallt intresset för 

skolämnen och program som är det vanligaste skälet till att unga väljer en viss inriktning 

eller ett visst program. För många unga var det enligt studien också viktigt att välja 

program om gjorde det möjligt att hålla alla vägar mot framtiden öppna. En mindre grupp 

hade ett yrkesmål med sitt gymnasieval. Den största skillnaden mellan eleverna fanns på 

det naturvetenskapliga programmet och på yrkesprogrammen (YF). Natur-eleverna talade 

om intresse för ämnen och YF-eleverna uttryckte istället intresse för aktiviteter. 

YF siktade på det yrke som gymnasieutbildningen ledde till, medan natur-eleverna hade i 

större utsträckning tankar på fortsatta studier (Gruffman 2010).

Gruffmans studie visar att de största sociala skillnaderna fanns bland barnen som hade 

medelgoda betyg.

Elever på studieförberedande program, exempelvis naturvetenskapliga programmet, är 

också de som i större grad tenderar att gå vidare till högre utbildning. Elever från 

yrkesförberedande gör det inte i samma utsträckning (Schedin 2011). En slutsats skulle 

kunna vara att barn till välutbildade föräldrar väljer studieförberedande program och läser 

därmed vidare på högskola mot högavlönade, mer statusfyllda jobb och att cirkeln därmed

sluts när barn till välutbildade föräldrar går samma väg som sina föräldrar.

Som tidigare visat, är det ofta familjebakgrund och uppväxt som spelar en avgörande roll 

när det kommer till utbildning- och yrkesval. Andra faktorer som kan ha en betydande roll

för utbildningsframgången i sig är den socioekonomiska omgivning och den skola eleven 

går i (SOU 2008). Vad som också kan avgöra är en elevs vilja att passa in i en specifik 

skolgrupp vilket leder till att denna engagerar sig olika mycket i skolarbetet. 

Skolsegreationen
Individer är ofta utifrån sin socioekonomiska ställning segregerade i de olika sociala 

sammanhang som uppstår i samhället. Det är därför mer troligt att individen möter någon 

med liknande social position, än att denne möter någon från en annan socioekonomisk 

miljö. (Böhlmark, Holmlund, Lindahl 2015) Skolsegregationen är ett exempel på detta. I 

en rapport från IFAU (2015) har man kommit fram till att skolsegregationen ökat sedan 

1990 talet och att elever i allt större utsträckning går på en skola där klasskamraterna delar

samma bakgrund. Enligt rapporten har skolsegregationen ökat med bland annat 

boendesegregationen och det fria skolvalet som förklaringsfaktorer. Sambandet mellan 

boendesegregationen och skolsegregationen är enligt författarna inte förvånande eftersom 

de flesta går i skolan nära hemmet och skillnaderna mellan bostadsområdena har ökat.



Sambandet mellan det fria skolvalet och skolsegregationen kan förstås genom att elever 

med stark socioekonomisk bakgrund ofta går i en friskola.

Det finns urvalsprinciper som syftar till att göra det möjligt för alla elever, oavsett 

familjebakgrund, att gå i en friskola. En urvalsprincip är att man exempelvis inte får införa

inträdesprov för att göra ett urval av de starkaste eleverna (SOU 1995:109). Trots detta är 

elever med stark socioekonomisk bakgrund överrepresenterade i fristående grundskolor.

Det är mycket vanligare att elever med högskoleutbildade föräldrar går i friskola, jämfört 

med elever som har föräldrar med lägre utbildning. Elever med goda studieförutsättningar 

boendes i område med många svaga elever går också i större utsträckning i friskolor, än 

om de bor i ett bostadsområde med elever med likvärdiga förutsättningar (Holmlund m.fl. 

2014).

Enligt Östermans avhandling (2017) kan differentierade skolmiljöer skapa mer ojämlika 

möjligheter i skolan, vilket i sin tur kan leda till lägre social tillit. En differentierad 

skolmiljö betyder att man delar upp elever i olika skolor efter hur de presterar och vilka 

skolval de eller föräldrarna gör. Differentieringen förstärker bakgrundens betydelse för 

skolvalen och elevuppdelningen mellan yrkesprogram och högskoleförberedande präglas 

ofta av den sociala bakgrunden (Österman 2017)

Careershipteorin
Hodkinson and Sparkes Careershipteori är en sociologisk teori om karriärbeslut. De anser 

att karriärförlopp kan ses som givna mönster och knytas till individers klass, kön, samt 

etniska bakgrund (Lundahl, 2011). Deras utgångspunkt ligger i Bourdieus habitus begrepp

och diskuterar utifrån detta den handlingshorisont som en individ fattar beslut inom 

(Lovén, 2015). Möjlighetsstrukturer och habitus på utbildning- och arbetsmarknaden 

påverkar både varandra och handlingshorisonten (Lovén, 2015). Varje beslut en individ tar

är alltid beroende av sin kontext och kan således inte separeras från familjebakgrund, 

livshistoria eller kultur (Hamilton, Porenius. Svensson, 2006). 

The Theory of Circumscription and Compromise
En annan karriärteori som kan kopplas till undersökningen är TCC, The Theory of 

Circumscription and Compromise. Teorin handlar om kompromisser och begränsningar 

i varje individs karriärval och karriärutveckling. Det centrala begreppet i denna teori är 

självuppfattningen. Social bakgrund och kön leder till karriärval som anses som 

tillräckliga och rimliga (Lundahl, 2010) Man matchar sin självbild med yrken som passar 

och som är realistiska utifrån självbilden.

Enligt Gottfredsson (2002) finns det 4 olika stadier som bygger på varandra. Ett steg är att 

yrken diskrimineras i förhållande till könstillhörighet. I nästa steg sker en begränsning när 

individen får förståelse för ett yrkes status. I steg tre sker ytterligare begränsning beroende

på vad som är acceptabelt av individens omgivning. I sista steget identifierar individer 

yrken efter vad som passar deras självbild och intresse. Tillfredställelsen för individen blir

större desto mer yrkesbild och självuppfattning matchar. Begränsningar i urvalsprocessen 

sker när individen väljer bort alternativ som inte matchar med självbilden.



Kompromissa är ett sätt att begränsa livsval och genom att justera förhoppningar ryms 

realiteten (Gottfredsons 2002).

Studie och yrkesvägledarens roll
Enligt skolverkets allmänna råd ska alla elever ha tillgång till personal med kompetens 

som tillgodoser elevernas behov av studie och yrkesvägledning. Eleverna behöver bli 

medvetna om sig själva, valalternativ, relationen mellan sig själv och de alternativ som 

finns, men också att kunna fatta beslut och genomföra dessa (Skolverket 2013). För att 

hantera valsituationerna behöver eleverna utveckla sin valkompetens. Det handlar om att 

samla information på ett strukturerat sätt, att analysera utbildnings- och yrkesinformation 

och sedan sätta denna i relation till sig själv.

Genom undervisning, information och vägledning kan skola och personal arbeta med att 

vidga perspektiven hos eleverna. Därigenom kan eleverna få möjlighet att upptäcka yrken 

som de inte tidigare är bekanta med eller genom sin bakgrund känner till. Läroplanerna 

lägger stor vikt vid att elevers val av utbildning och yrken inte begränsas av bakgrund och 

kön, samt att vägledningsprocessen ska börja i tidiga ålder (Skolverket 2013).

Yrkesvägledningen tillsammans med en studievägledare är en viktig del och lyfts ofta 

fram som en viktig faktor för möjligheten att välja rätt utbildning (SOU 2008). Den ökade 

konkurrensen mellan skolor, samt svårigheten att skilja mellan information och 

marknadsföring innebär svårigheter för både elever och vägledare. Statens sociala 

utredning (2008) har också uttryckt att elever har allt svårare att ta ställning till sin 

framtid. Återigen har det framkommit att elever från olika socialklasser skiljer sig åt 

beroende på vilket stöd de får och från vem (SOU 2008). Elever från den högre sociala 

klassen får hjälp hemifrån, medan elever från en lägre social klass får hjälp av 

studievägledare i större utsträckning.

Övrig litteratur
Catarina Lundqvists studie Möjligheternas horisont (2010) har gett inblick i hur det kan se

ut för unga med utländsk bakgrund och deras karriärvägar. Samt Lisbeth Lundahls bok 

”Att bana vägen mot framtiden” (2011) fokus ligger på övergången mellan skola, arbete 

och högre utbildning. Även Anders Lovéns bok Karriärvägledning (2015) är användbar 

för studien för att få en forskningsbaserad översikt av vägledningen samt dess metoder och

teorier. Ovan litteratur är en bra förkunskapsbas att bygga vidare på tillsammans med den 

insamlade informationen. Skolverkets rapporter samt statens sociala utredningar har 

fungerat som ett stöd under arbetets gång.

I regeringens proposition Ny värld, ny högskola (2005) skriver man bland annat enligt 

följande;

Alla människor har rätt till kunskap och utveckling. Kunskapssamhället skall stå öppet för 

alla, oavsett social bakgrund, könstillhörighet, etnisk tillhörighet, funktions- hinder, 

bostadsort eller sexuell läggning. Valet av högre studier skall i första hand styras av 

individens intresse och förmåga, inte av individens bakgrund (s.143)



Styrdokument enligt ovan återger en bild över vad man arbetar mot, medan tidigare 

studier och annan litteratur har hjälpt till att problematisera och analysera.

I David Berlins rapport Folket och nyttan med högre utbildning från 2013 har man 

kommit fram till slutsatsen att högutbildade som är uppväxta i tjänstemanna-eller högre 

tjänstemannahem är en grupp som ser stor nytta av högre utbildning. Gemensamma 

nämnare för denna grupp är att de själv, eller närstående i större utsträckning varit i 

kontakt med högre utbildning. Det konstateras också att de olika samhällsgrupperna har 

olika inställningar till utbildning.

I rapporten redovisar man även fördelarna med högre utbildning, såsom lägre arbetslöshet,

högre lön och bättre hälsa (Berlin 2013).

Det finns tidigare forskning som styrker antagandet om att bakgrund spelar roll vid 

karriärval. Att förutsättningarna inte är de samma för alla. Tidigare forskning och 

tillsammans med de teoretiska utgångspunkterna ska verka om stöd och vetenskaplig 

grund vid tolkning och analys av undersökningens resultat.

Metod
Nedan beskrivs tillvägagångssättet vid insamling av arbetets empiri, men också hur man 

gått till väga under bearbetningen av informationen. Vidare presenteras även etiska 

överväganden.

Kvalitativ intervjumetod

Undersökningen i examensarbetet har genomförts genom en kvalitativ intervjumetod och 

genom semistrukturerade intervjuer som innebär att en person i taget intervjuas (Trost 

2005). Den kvalitativa metoden är en datainsamlingsmetod som innebär att man gör 

intervjuer och får där igenom rikligt med information. Metoden valdes eftersom man i 

detta fall är intresserad av livsberättelsen, och information gällande olika bakgrunder och 

detta gjordes därför bäst med en kvalitativ undersökning.

Innan genomförandet av studien var det viktigt att skaffa en förkunskap. Detta genom att 

ta del av tidigare forskning och intervjuer. Eftersom material som framkommer under 

insamling av empiri kan påverkas av forskarens egna utgångspunkter (Denscombe 2009) 

var det därför av extra stor vikt att inläsning på tidigare studier skedde på ett objektivt sätt 

så att man sedan kunde vara öppen för den information och det resultat som 

insamlingsmetoden skulle ge. De skriftliga källorna har granskats kritiskt utifrån aspekter 

så som innehållets trovärdighet, äkthet och relevans. 

Intervjufrågornas fokus låg på val och tankar kring gymnasievalet, men också på att 

undersöka vilka drömmar och mål det fanns efter gymnasiet. För att få information om 

familjebakgrund, lades det även fokus på informanternas familjer och deras yrkesliv. 

Intervjufrågorna är direkt kopplade till frågeställningarna och för att få dessa besvarade 

fanns det ett behov av att reda på bland annat familjesituation, drömmar, och tankar kring 

framtida studier. Intervjufrågorna är också framtagna med en viss inspiration från tidigare 



forskning.

Efter varje intervju analyserades materialet i sin helhet. På detta sätt fanns det möjlighet 

att i efterhand reflektera kring intervjufrågorna och dra slutsatsen att det fanns frågor som 

behövde formuleras om eller läggas till. Intervjuerna spelades in för att kunna lyssnas på 

flera gånger och säkerställa att ingen viktig information missades, vilket kan vara en 

fördel vid databearbetning. Nackdelen med inspelningar kan vara att man under 

bearbetningen missar den icke-verbala kommunikationen eftersom man bara har det talade

ordet.

Under transkriberingen skrevs all information ned och sedan markerades den text som 

kändes relevant för frågeställningar och teori. All data som bedömdes som relevant 

plockades ut för att sedan kunna knytas och ställas mot teori och frågeställningar.

Reliabilitet och Validitet
Begreppen validitet och reliabilitet används i vetenskapliga studier. Att ge studien 

reliabilitet innebär att studien är utförd på ett sådant sätt att den blir tillförlitlig. Validitet 

innebär att forskaren gett studien trovärdighet genom att undersöka eller mäta det som är 

avses undersökas (Trost 2005). Begreppen ovan passar främst in vid genomförandet av en 

kvantitativ studie, men blir svårare vid en kvalitativ studie. Detta eftersom det inte sker en 

mätning utan istället en beskrivning av det fenomen forskaren vill beskriva. (Larsson, 

2005). I en kvalitativ studie är man som forskare både urtolkare och mätinstrument av 

resultatet. Reliabiliteten kan därför ifrågasättas och resultatet går inte att generalisera 

utifrån 6 intervjuer, vilket inte heller var studiens avsikt. För att i största mån kunna 

säkerställa validiteten i denna studie har transkribering och reducering av data skett med 

inlevelse och öppenhet, men också med distans.

Innan datainsamlingen startade införskaffades kunskap om metoden och hur transkribering

vid vald metod borde gå till.

Intervjupersoner 
Intervjuer genomfördes på två olika grundskolor. Första grundskolan valdes i ett område 

där eleverna generellt kommer från den lägre sociala klassen. Den andra grundskolan har 

ett upptagsområde med elever hemmahörande i familjer från den högre sociala klassen. 

Båda skolorna ligger i Malmö kommun med elever bosatta i kommunen. Vid val av skola 

så baserades urvalet på en generalisering utifrån en betygsstatistik över skolorna i Malmö 

kommun. Enligt Skolverkets statistik (2017) fanns det märkbara skillnader mellan valda 

skolor. Det går givetvis inte att helt säkerställa elevernas klasstillhörighet utifrån denna 

information. Däremot kan man utifrån skolresultaten göra en grav generalisering baserad 

på att den ena skolan har elever, som i regel presterar högre studiemässigt, vilket enligt 

tidigare forskning kan höra ihop med klasstillhörighet, därav generaliseringen och urvalet. 

Det är elever i årskurs nio som ligger i fokus eftersom dessa ligger närmst väljandet och 

besluten kring detta. Här var det dock viktigt att tänka på att vara öppen för ny kunskap 

och inte ha förutbestämda uppfattningar. Det är av vikt att denna utförs i möjligaste drag 

utan att bli färgad av tidigare studier och publikationer. Tre informanter från vardera skola

intervjuades. Två pojkar och en flicka valdes på första skolan och på andra skolan valdes 

två flickor respektive en pojke



Etiska aspekter
Tillstånd till intervjuerna gavs av ansvarig lärare och innan genomförandet av intervjuerna

informerades eleverna om att deltagandet var frivilligt. Eleverna garanterades fullständig 

anonymitet och fick även ge samtycke till att intervjuerna spelades in.

Resultat

Presentation av respondenter
I detta avsnitt redovisas empirisk data. Först presenteras var och en av respondenterna, 

därefter kommer en tematiserad redovisning av resultatet att presenteras. Respondenternas

namn är fingerade.

Veronica är född i Sverige och går idag på en privatskola i Malmö kommun. 

Konceptskola valdes eftersom föräldrarna ville ge henne de bästa förutsättningarna för att 

lyckas. Hon planerar att gå ett högskoleförberedande program på gymnasiet. Båda hennes 

föräldrar har en eftergymnasial utbildning och har varit mycket delaktiga i både skolgång 

och i gymnasieval. Föräldrarna är födda i Tyskland men familjen har på grund av pappans 

arbete flyttat runt en del i Europa. Veronica tycker att skolan är svår, men berättar att hon 

fått mycket hjälp hemifrån och att pappan varit mycket angelägen om att Veronica skulle 

lyckas med studierna. Hon berättar att hon inte vet vad hon vill göra efter gymnasiet, men 

att det känns viktigt att kunna arbeta utomlands och resa mycket.

Anna är född i Sverige och går på en privatskola i Malmö kommun. Det var hennes 

föräldrar som ville att hon skulle gå på en konceptskola eftersom de ansåg att detta var 

mest utvecklande och gav mest studiero. Anna tycker att högskoleförberedande 

gymnasieprogram är ett självklart val och vill helst läsa naturvetenskaplig inriktning. 

Pappan har eftergymnasial utbildning och mamman jobbar inom administration. Det har 

alltid funnits stöd hemifrån men eftersom Agnes alltid haft lätt för skolan har hon sällan 

behövt ta hjälp av föräldrarna vid skolarbeten. Föräldrarna tycker att hon får välja vad hon

vill, men har rekommenderat högskoleförberedande program för att hålla alla dörrar 

öppna.

För Agnes känns det dock viktigt att läsa på högskola och helst utomlands. Hon vill ha ett 

bra jobb och bo i en stor stad. Pengar känns däremot inte viktigt.

Theodor är född i Sverige och går numera på privatskola i Malmö kommun. Innan dess 

gick han på en kommunal grundskola. Eftersom det inte fungerande så bra, ordnande 

föräldrarna därför plats på en mindre, privat grundskola. Pappan i familjen är snickare och

mamman jobbar som undersköterska. Theodor tycker inte alls om skolan och han har 

varningar i flera ämnen. Han tycker inte att skolan är så viktig eftersom han inte vill läsa 

vidare efter gymnasiet. För att klara av skolan har han haft läxhjälp på fredagar. Han 

berättar också att föräldrarna inte haft tid att hjälpa honom och att de inte alltid förstår 

skoluppgifterna. Inför gymnasievalet ligger bygg och anläggningsprogrammet överst i 

valordningen. Han visste inte riktigt vad han ville göra men vet att det är ett bra jobb 

eftersom pappan är i samma bransch. Det viktigaste för honom efter studenten är få börja 



jobba direkt. Theodor berättar också att pengar är viktigt för att kunna köpa bil och flytta 

hemifrån.

Samira har bott i Sverige i 4 år och går på en kommunal grundskola i Malmö kommun. 

För Samira känns det viktigt att gå högskoleförberedande och vill helst läsa till socionom 

efter gymnasiet. Hon har läst om yrket på nätet och tycker att det verkar passa henne. 

Mamman är städerska och pappan kör taxi. Skolan har inte varit så lätt på grund av brister 

i språket, men har trots detta lyckats bli behörig med hjälp av läxhjälp och engagerade 

lärare. Hon har inte fått någon hjälp hemifrån utan har fått klara sig själv. Mamman kan 

inte svenska och pappan förstår mycket lite av språket. I hemlandet var pappan utbildad 

lärare men Samira säger att det är så annorlunda här och att han därför inte kan hjälpa 

henne.

Ali är född i Sverige och går på en kommunal grundskola i Malmö kommun. Han har 

mycket lätt för skolan och högsta betyg i de flesta ämnen. Att läsa högskoleförberedande 

var ett självklart val, eftersom högskolestudier känns viktigt för honom. Ali berättar att 

han främst valde naturvetenskapliga programmet för att kompisarna skulle gå det. Han vet

inte vad han vill läsare vidare till, men tror att natur är bra eftersom NO-ämnen är roliga, 

men också för att han tror att det är en bra grund att stå på inför framtiden.

De svårigheter han stöter på i skolarbetet får han hjälp med hemma. Pappa är pilot och 

mamma jobbar som kokerska. Ali berättar att han gärna skulle resa mycket i sitt framtida 

arbete precis som pappa gör. Han tycker att det skulle vara roligt med ett jobb där man får 

besöka många länder.

Mohammad har bott i Sverige i 5 år och innan dess bodde han i Syrien. Idag går han på 

en kommunal grundskola i Malmö och tycker att det funkar bra i skolan. Han klarar det 

mesta själv och behöver ingen hjälp. Gymnasievalet föll på naturvetenskaplig linje för att 

alla kompisar valde det, men också för att hans mamma vill att han ska bli läkare. 

Mamman har aldrig arbetat och pappan arbetar som busschaufför. Båda föräldrarna vill att

han ska bli läkare men det har framförallt varit mammans stora dröm, vilken han gärna vill

uppfylla. Mohammad vet inte så mycket om läkaryrket mer än att det är bra betalt. Det 

viktigaste för Mohammad är att tjäna mycket pengar för att sedan ha möjligheten att köpa 

hus, bilar och att resa.

Tematiserad redovisning av resultatet

Gymnasievalet

Fem av respondenterna valde högskoleförberedande program. Fyra av dem visste inte vad 

de ville läsa vidare till men uttryckte tydligt att det var viktigt med just 

högskoleförberedande grund inför framtida studier. För de flesta kändes det viktigt att 

hålla alla dörrar öppna. Den sjätte respondenten skiljde sig åt genom att denne sökt 

yrkesprogram. Denne var också en av två som visste vad de ville göra efter studenten. Två

av respondenterna hade önskemål från hemmet om gymnasieval och framtid. Övriga 

gjorde val efter egen känsla och efter kompisarnas val.



Victoria vill gå ett högskoleförberedande program och helst läsa utomlands. Hon har valt 

IB Career related Programme och uttrycker sig enligt följande:

Jag vill läsa en utbildning som förbereder mig för studier utomlands. Det vill 

mamma och pappa också. Den ska helst vara på engelska. Jag vet inte vad jag 

vill läsa men det viktigast är att det är utomlands, kanske inom ekonomi. Jag 

tror att IB-programmet kommer ge mig mer kontakter utomlands.

Anna har valt ett högskoleförberedande program och har bestämt sig för 

naturvetenskapligt program på en väletablerad privatskola i Malmö:

Jag får välja vad jag vill, men om jag ska ha de bästa möjligheterna så måste 

jag välja en bra skola som har kontakter med företag både utomlands och i 

Sverige, sen vill jag gå med klasskompisar som vill samma som jag, så att man

kan pusha varandra till att plugga och få bra betyg. Jag vill gå natur för att 

jag vill läsa vidare.

Theodor valde yrkesprogrammet bygg-och anläggning. Han saknar studiemotivation och 

vill helst börja jobba direkt. Hans utsago lyder:

Jag hatar skolan, jag vill bara jobba. Tjäna pengar. Går jag bygg får jag jobb 

direkt hos pappa efteråt, och så kan man jobba svart om man vill.

Samira har valt samhällsvetenskapliga linjen med inriktning beteendevetenskap och vill 

bli socionom. Det är viktigt för henne att skapa sig ett eget liv och arbeta med något hon 

tycker är intressant:

Jag är glad över att jag kan välja vad jag vill och få en utbildning. Jag vill 

klara mig själv och tjäna mina egna pengar. Jag vill inte vara städerska som 

mamma, jag har hjälpt henne på jobbet ibland och det är jättetråkigt.

Ali valde Naturvetenskapligt program för att NO är roligt och för att kompisarna valde 

det.

Det verkar roligt med natur, men det var mest för att mina kompisar valde det. 

Jag vet bara att jag måste läsa vidare om jag ska bli något och kunna plugga 

utomlands.

Mohammad valde Naturvetenskapligt program för att han kanske vill bli läkare. 

Egentligen är det inte hans stora dröm, men eftersom han inte kan så mycket om yrken och

vad man kan bli så föll valet på natur.

Om man väljer natur kan man bli vad som helst. Mammas stora dröm är att 

jag ska bli läkare. Jag vet inte om jag gillar jobbet men det är bra betalt. Jag 

vill göra mamma glad.



Elevers föreställning om övriga gymnasieprogram

Flertalet respondenter hade fördomar om de gymnasieprogram som valdes bort. Några 

ansåg att yrkesprogrammen var smala och saknade utvecklingsmöjligheter. Två av 

respondenterna menade att man begränsade sig till att arbeta med samma yrke resten av 

livet. Möjligheten att kunna ångra sig skulle därför upphöra genom val av ett 

yrkesprogram. En av respondenterna uttryckte stor oro över vad föräldrarna skulle säga 

om hon valde ett yrkesprogram. Det fanns även en föreställning om att 

högskoleförberedande bara var till dem som var högpresterande och inte ville jobba.

Nej det är väl klart att jag inte hade kunnat välja ett yrkesprogram, mamma 

och pappa hade blivit galna. Sen vill jag ju plugga utomlands och det går 

inte om man väljer yrkesprogram. Veronica

Jag tror inte att yrkesprogram är för mig, jag vet inte vad jag vill göra men 

yrkesprogram hade begränsat mig. Anna

Nej fyfan, samhäll och natur är bara till för ”studar” utan liv. Och sådana 

som inte vill jobba. De tror de är så smarta och duktiga. Theodor

Vet inte vad jag vill bli, och det skulle kännas som att man blir fast i ett yrke 

och sen kan man inte ändra sig. Jag vill ha valmöjligheter. Och resa. Ali

Vill man tjäna mycket pengar, bli framgångsrik, resa, då kan man inte välja 

ett yrkesprogram och jobba på någon fabrik. Mohammad

Kontakten med Studie och yrkesvägledare

Alla respondenter har träffat en studie och yrkesvägledare i samband med gymnasievalet. 

Kontakten med SYV på den kommunala skolan har skett först i nian, medan man på 

privatskolan har haft en del vägledningsrelaterad undervisning och information redan i 

åttondeklass. Flera av respondenterna ansåg inte att de inte behövde hjälp av SYV 

eftersom de redan visste vad de skulle välja. Två av respondenterna anser att kontakten 

med SYV varit betydelsefull och bringat mer klarhet i deras val.

Veronica har tillsammans med föräldrar haft möten med skolans SYV vid flera tillfällen. 

Föräldrarna har varit noga med att allt ska bli rätt i Veronicas val:

Det är mest mamma och pappa som varit nervösa och haft kontakt med SYV. 

Vi har fått hjälp med intagningsprov och att göra val eftersom mamma och 

pappa inte vet hur man gör i det svenska systemet. SYV har hjälpt mig att titta 

på utbildningar utomlands. Jag tyckte att hon hjälpte mig bra.



Anna uttrycker att hon inte behövt SYV. Hon har själv tagit reda på information via nätet.

Hennes föräldrar har agerat bollplank vid diskussioner om möjliga utbildningar:

Jag har ju vetat hela vad jag vill hela tiden och har jag undrat något har jag 

googlat. Mamma och pappa har såklart hjälpt mig lite men det är mest jag 

själv som har tänkt och bestämt. Klart det var kul att prata om skolor under 

samtalet vi hade, men jag visste ju allt redan.

Theodor har haft kontakt med SYV vid flera tillfällen då han haft betygsvarningar och 

därför fått undersöka andra alternativ. Han uppger att kontakten med SYV varit bra men 

att han ändå vetat från början att han ska bli snickare.

Ja men det är väl klart att det var kul att titta på skolor och så, vi pratade om 

vilken som var bäst för mig, men program visste jag. SYV fixade så jag fick 

skugga på en skola.

Samira upplever att SYV varit en betydelsefull kontakt under valperioden. Tillsammans 

med SYV fick Samira verktyg att göra val utifrån egna intressen och förmågor:

SYV hjälpte mig jättebra och jag kom fram till vad jag verkligen ville göra. Vi 

tittade på en film om utbildningen och pratade om framtiden. Det kändes bra. 

Jag var nervös inför gymnasiet men det är jag inte längre

Ali har haft kontakt med SYV och främst pratat behörigheter:

Vi pratade mest om vad som krävdes för vissa utbildningar på universitetet. 

När vi tittade på de olika programmen så stämde mina intressen överens med 

vad jag ville. Egentligen hade jag nog klarat det bra själv.

Mohammad upplever sin kontakt med SYV som rolig och givande, men att han redan visste vad 

han skulle gå sedan långt tillbaka. 

Jag var hos SYV och pratade om vad jag ville göra, hon visade mig olika 

utbildningar och vi pratade om mina intressen, men jag visste sedan långt 

innan att jag skulle gå natur. Det var kul att prata och jag tror att jag blev lite 

klokare.

Analys
I denna del analyseras resultatet av de sex intervjuer som redovisades i föregående kapitel.

Intentionen är att belysa och knyta respondenternas utsagor till teoretiska utgångspunkter 

samt tidigare forskning. 



Avgörande faktorer för gymnasievalen
Ett övergripande resultat i studien är att intervjupersonerna genom sina individuella val av 

utbildning, synen på arbete och tankar om framtiden tenderar att reproducera den sociala 

klass som de vuxit upp i. 

Enligt Bourdieus (1995)  har intervjupersonerna ett liknande socialt arv, liknande 

erfarenheter som samlas i ett habitus och framkommer i ett speciellt mönster hos dem som

en handlingsposition. Detta habitus speglar både deras val av utbildning och syn på arbete 

och framtid. Det gör att de positionerar sig på liknande sätt.

Bourdieu pekar på kollektiva likheter i individers livsbanor, samtidigt som han menar att 

varje människa har ett eget livsprojekt som är unikt. På så sätt kan man förklara 

olikheterna hos respondenterna. 

Ett sådant synsätt överensstämmer med Gottfredsons (2002) perspektiv, då hon menar att 

varje enskild individ skapar sitt eget sociala rum där yrkeskartan över möjliga yrken vävs 

ihop med vad individen anser vara faktiskt möjligt.

För att exemplifiera ur respondenternas utsagor siktar Anna mot högskolestudier 

utomlands, medan Theodor siktar mot yrkesprogram på hemorten för att kunna jobba och 

bo kvar i denne efter studenten. Ovan nämnda elever har varandras motsatta yrkeskartor 

och möjlighetshorisont trots att kunskapssamhället ska stå öppet för alla oavsett kön, 

bakgrund och social klass (Regeringen 2005).

Social bakgrund och kön leder till val som anses som tillräckliga och rimliga (Lundahl 

2010), vilket stämmer i Theodors fall. Han har valt ett yrke som han själv anser är 

tillräckligt och rimligt eftersom han inte vill plugga mer än nödvändigt. Yrket blir även 

tillräckligt och rimligt genom att en förälder arbetar inom samma bransch, och inte heller 

har förväntningar om att Theodor ska välja en högre utbildning. Elever på 

yrkesprogrammen tenderar att välja bort högre studier (Schedin 2011), vilket stämmer in 

på min respondent.

Betydelsen av elevernas omgivning
I resultatdelen  kunde man utläsa att elevernas omgivning var en av faktorerna som låg 

bakom karriärvalen. Careershipteorin av Hodkinson & Sparks bygger mycket på teorin om

Pierre Bourdieus teori om habitus.  Ett begrepp som är centralt i Hodkinson & Sparks teori

är interaktionerna baserade på ojämlika resurser och makt. Detta innebär att karriärbeslut 

fattas i samspel med individers omgivning, det vill säga föräldrar, skola och 

arbetsmarknad (Lundahl, 2010)

Det lokala sammanhanget är därför en viktig faktor när det kommer till att göra val. En av 

respondenterna uttryckte att det var viktigt att gå med likasinnade elever, som pushade och

strävade mot samma mål som respondenten själv. Omgivningen, i detta fall vilken skola 

eleven går i, kan därför vara en avgörande faktor när det kommer till gymnasievalet 

(SOU:2008). Även vänskapskretsen har betydelse för elevers inspiration, ambition och 

utbildningsval, inte minst hos några av respondenterna i studien.

Stödet hemifrån har varierar hos respondenterna. De flesta ansåg att de gjorde sina val på 

egen hand, frikopplade från föräldrarnas önskemål. Däremot var det tydligt att 



respondenterna uppväxta med högutbildade föräldrar, själva siktade mot högre 

utbildningar. En av respondenterna menade att föräldrarna skulle bli galna om hon valde

ett yrkesförberedande program framför ett högskoleförberedande. Avgörandet i individers 

väljande beror nämligen också på omgivningens acceptans till valen. I Gottfredsons teori 

(2002) blir detta tydligt i tredje steget av fyra. I tredje steget sker en begränsning om vad 

som är acceptabelt av omgivningen. Vilket skedde i respondentens fall. Hon valde tidigt 

bort alternativet yrkesprogram för att föräldrarna inte stod bakom valet.

Vikten av att hålla alla dörrar öppna

Något som varit återkommande hos respondenterna är deras angelägenhet om att hålla alla

dörrar öppna. I några fall handlade det om att man inte visste vad man ville göra och 

därför valdes högskoleförberedande program, detta för att försäkra sig om att alla 

möjligheter fanns där efter studenten. Några ansåg också att man blev begränsad om man 

valde ett yrkesprogram.  Två av respondenterna uttryckte viss oro om att bli fast i ett yrke 

och att detta skulle innebära att det inte gick att ångra sig senare i livet. Gruffman (2010) 

kom fram till ett liknande resultat i sin studie där många unga ansåg att det är viktigt att 

välja gymnasieprogram som gör det möjligt att hålla alla vägar mot framtiden öppna. I 

denna studien resonerade respondenterna liknande av anledning att de var osäkra på vad 

de ville göra i framtiden. En respondent i denna studien ansåg även att personlig 

utveckling, pengar och framgång bara gick att nås via högskolestudier. Detta påstående 

kan förstås genom föreställningen om att högre utbildning främst ger lägre arbetslöshet 

och högre löner, men också bättre hälsa (Berlin 2013). 

Normbrytare

Anna och Ali är två högpresterande ungdomar från olika sociala samhällsklasser. De 

tänker båda läsa vidare på högskolan och har därför valt högskoleförberedande program. 

Det skulle kunna innebära att de bryter mot teorin om den sociala snedrekryteringen och 

den sekundära effekten. Sekundära effekten innebär att likapresterande elever väljer olika 

höga studier beroende på vilken klass man tillhör (Gruffman 2010). I respondenternas fall 

är de båda lika benägna och villiga att studera på högskola, trots de skilda bakgrunderna.

Den primära effekten blir däremot tydlig när ställs den emot Theodor och Samira. De 

kommer båda från en lägre social klass och har inte haft samma förutsättningar som 

exempelvis Anna. Utifrån teorin om den primära effekten stämmer denna överens med 

teorin om att skolprestationerna är bättre ju högre samhällsklass man kommer ifrån.

Samira är en av respondenterna vars gymnasieval bryter något mot teorier och tidigare 

forskning. Enligt Hodkinson & Sparkes teori är karriärförloppen knutna till klass, kön och 

etnisk bakgrund (Lundahl 2011). Samiras gymnasieval är istället helt kopplat till hennes 

eget intresse och förmåga. Hennes val grundar sig dock uppväxten genom ett beslut om att

inte bli som sina föräldrar och istället ta tillfället i akt att få en bra utbildning. 

Karriärbesluten kan inte separeras helt från familjebakgrund eller livshistoria (Hamilton, 



Porenius, Svensson 2006) men det leder uppenbarligen till beslut som antingen liknar den 

egna familjen eller tvärtom, beroende på hur bakgrunden har påverkat individen.

Skolans betydelse för framtidsval
Enligt IFAUs rapport 2015 är det vanligare att elever tillhörande familjer med högre 

utbildningsbakgrund går i en friskola om de bor ett bostadsområde med lägre 

utbildningsbakgrund. Skolorna i undersökningen ligger i Malmö, vilket i många fall kan 

ses som boendesegregerat. Det var därför intressant att jämföra IFAUs rapport med 

resultatet i den här undersökningen. Det går att se ett visst samband mellan det fria 

skolvalet och skolsegregationen i denna studie eftersom resultatet visade att två av de tre 

intervjuade eleverna från friskolan hade sikte mot högre studier och att föräldrarna till 

dessa själva hade eftergymnasial utbildning och ett stort engagemang i gymnasievalet.

Eleverna från den kommunala skolan hade visserligen höga ambitioner, men kom från 

familjer med lägre utbildningsbakgrund.

Att eleverna går i skolan med klasskamrater med samma bakgrund stämmer därför med 

IFAUs undersökning. Det utmärkande är dock att skolresultaten bland intervjupersonerna 

bara skiljer sig åt marginellt. På den kommunala skolan har eleverna planer för att läsa 

vidare och på så sätt lämna den sociala klass de är födda i. Den stora skillnaden mellan 

eleverna på de två skolorna är att föräldrarna på den kommunala skolan inte är engagerade

och involverade i studierna i lika stor utsträckning. Eleverna presterar idag på liknande 

nivå, och kan sikta mot samma mål, men den sociala klassen eleverna tillhör, kan få 

betydelse först när de ska välja eftergymnasial utbildning.

Studien visade att det finns planer mot högre studier bland eleverna på den kommunala 

skolan, trots att de har en annan bakgrund än friskoleeleverna. Vilket kan ses som ett steg i

rätt riktning mot val som grundar sig i annat än klass och bakgrund.

Sannolikheten är dock större att eleverna från den högre sociala klassen fortsätter med sina

studier (Gruffman 2010) utifrån den sekundära effekten i den sociala snedrekryteringen 

Föräldrars utbildningsnivå är fortfarande den största bakomliggande faktorn till den 

sociala snedrekryteringen (SOU:2008:68).

Studie och yrkesvägledarens betydelse
I Skolverkets allmänna råd och arbete med studie och yrkesvägledning (2013) önskar man 

en tidig och kontinuerlig kontakt med studie och yrkesvägledningen. Detta för att tidigt 

vidga perspektiven och möjliggöra för individer att upptäcka yrken de inte är bekanta med

sedan tidigare. Studiens respondenter har alla fått träffa en studie och yrkesvägledare 

under sin grundskoletid. Kontakten har skett främst i niondeklass i samband med 

gymnasievalet. Flertalet respondenter i studien anser att de klarat sig utan SYV eftersom 

de antingen har haft föräldrar till hjälp eller redan innan vetat vad de skulle välja. För en 

av de högpresterande eleverna kändes SYV överflödig eftersom dennes föräldrar har stor 

kunskap inom utbildningsväsendet. Detta överensstämmer med vad som framgick i 

Skolverkets allmänna råd (2013) som menar att individer tillhörande föräldrar med 

kunskap inom utbildningsväsendet inte behöver kontakten med SYV i samma 

utsträckning. 



Enligt läroplanerna ska det läggas stor vikt vid att studie och yrkesval inte ska begränsas 

av bakgrund eller kön (Skolverket 2013). I Samiras fall var SYV en värdefull kontakt 

eftersom hon genom denna lyckades göra val som var frikopplade från bakgrund. En lätt 

övergripande bild av respondenternas kontakt med SYV är att denne fungerat mest som en

källa för information, och inte så mycket för att vidga elevernas perspektiv som läroplaner 

och styrdokumenten önskar. SYVs främsta uppgift enligt Skolverket är att göra eleverna 

så pass medvetna om sig själva att de tillslut har förmågan att göra väl underbyggda val 

(Skolverket 2013). Respondenterna tillhörande friskolan har fått vägledning sedan 

åttondeklass, till skillnad från eleverna på den kommunala grundskolan.

Diskussion

Avslutande diskussion

Syftet med studien har varit att undersöka, samt förklara hur familjebakgrund, klass 

hänger ihop med studie-och yrkesvalen. Avsikten bakomliggande faktorer utifrån nedan 

frågeställningar:

• Vilka ungdomar väljer högskoleförberedande program respektive 

yrkesförberedande?

• I vilket mån är det ungdomarna själva som gör valen?

• Har alla samma möjlighet att bli vad de vill?

• Kan studie och yrkesvägledare arbeta för att unga ska möjliggöra en klassresa?

Att högskoleförberedande program väljs för att hålla alla vägar mot framtiden öppna är 

enligt tidigare studier inget nytt. Det var dock intressant att ta del av resultat som visade 

att detta var förekommande även hos mina respondenter. Högskoleförberedande program 

valdes i min studie främst av elever tillhörande den högre sociala klassen, vilket i sig var 

föga förvånande. Däremot verkar det gå en slags trend i att välja högskoleförberedande 

eftersom man inte vill stänga några dörrar eller tvingas ta beslut man tror är livsavgörande.

Gymnasieval som gjordes av mina respondenter var enligt de själva självständiga och 

frikopplade från föräldrarnas åsikter. Det var dock tydligt att valen trots allt var färgade av

familjebakgrunden och vilka förebilder de hade. Vad som också framkom, och som 

stöttades av tidigare forskning var att förutsättningarna inte är desamma för alla. Att 

individer från familjer med högutbildade med större självklarhet väljer 

högskoleförberedande. I teorin har alla samma möjligheter och rättigheter till kunskap och



utbildning, däremot görs val fortfarande efter vad som anses vara rimligt, nåbart och 

tillräckligt.

Av studien framgick det att respondenterna gjort val utefter handlingshorisonten, vad de 

uppfattar som möjligt och valbart. Det var i många fall tydligt att val gjordes relaterade till

klass och kön. Det var också tydligt att omgivningen, det vill säga föräldrar, skola och och

vänner påverkade respondenternas val av gymnasieprogram. klass och kön. Det var också 

tydligt att omgivningen, det vill säga föräldrar, skola och och vänner påverkade 

respondenternas val av gymnasieprogram.

Studie och yrkesvägledarens roll är enligt styrdokumenten tydlig. Personal med 

kompetens inom studie och yrkesvägledning bör arbeta mot att ge elever valkompetens 

och konsten att lära sig hantera valsituationer. I ett fall fungerade kontakten med SYV som

önskat, där en av respondenterna i studien valde att ta klivet mot en eventuell klassresa 

istället för att stanna kvar i den sociala klass hon var född i. Ett förslag är att studie och 

yrkesvägledningen ska börja i ännu tidigare åldrar för att kunna jobba mot val som i större

mån är frikopplade från kön, bakgrund, och social klass. Förslag på att vidga perspektiv 

hos eleverna skulle exempelvis kunna vara att skolan bjuder in yrkesverksamma som gjort

otraditionella val och på så sätt uppmuntra eleverna att prova något nytt och obekant. 

Däremot bör ett normkritiskt sätt alltid tas i beaktning när skolan bjuder in 

yrkesverksamma vuxna eller andra arbetslivskontakter. På så sätt kan möjligheten för 

klassresor och självförverkligande öka.

Studiens respondenter tycks även ha begränsad kunskap om vilka yrken som finns, vilket i

sig kan bidra till att valmöjligheterna verkar färre. Förslagsvis är schemalagd undervisning

i studie-och yrkesvägledning något att ta i beaktning för att vidga perspektiven hos 

eleverna ytterligare.

Framtida forskning
Klassbakgrund, Klassbakgrund, utbildning och sambandet mellan dem är ett aktivt 

forskningsområde. Däremot finns det fortfarande en del frågor att besvara.

Eftersom min studie är väldigt liten och inte särskilt omfattande skulle man kunna tänka 

att den går och göra betydligt större. Detta genom fler respondenter och ett större 

geografiskt upptagsområde för att få en mer korrekt bild. Eventuellt skulle man kunna 

jämföra mindre kontra större städer.

Studien är på grund av sin storlek kraftigt avgränsad och rör bara vid ytan vad gällande 

faktorer som socioekonomisk bakgrund och klass. Naturligtvis skulle man kunna 

undersöka andra avgörande faktorer närmre såsom kön och etnicitet. Ett förslag är även att

intervjua verksamma studie och yrkesvägledare för att få deras bild av varför valen ser ut 

som de gör.

Vidare skulle man kunna göra undersökningen genom att istället kartlägga unga som är 

studerande på högskolan och hur deras bakgrund ser ut.

Det är många faktorer tillsammans som avgör studie och yrkesvalen, det hade därför varit 

intressant att ta reda på mer om grundskolan och skillnaden mellan olika skolor. Det vore 



också spännande att undersöka hur elevernas egna prestationer kan förstås utifrån vilken 

skolmiljö de befinner sig i. Undervisningen i sig sägs skilja sig åt mellan skolorna och på 

vilket sätt detta ger eleverna olika förutsättningar att lyckas, hade man önskat att 

undersöka närmre.

Som en fortsättning på den här studien skulle det vara roligt att möta samma elever några 

år senare för att se hur de lyckades på gymnasiet och om de tog sig vidare till högskolan 

eller inte. En uppföljning på studien hade varit nödvändigt för att undersöka om effekterna

i den sociala snedrekryteringen stämmer överens med tidigare forskning eftersom det inte 

går att dra slutsatser förrän respondenterna gått ut gymnasiet.
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Bilaga 1

Intervjuguide



1. Var bor du?

2. Var kommer du ifrån?

3. Vad har du för intressen?

4. Vad har du valt på gymnasiet?

5. Varför har du valt...?

6. Hur involverade har dina föräldrar varit i ditt gymnasieval?

7. Finns det något eller någon som har påverkat dina val?

8. Vad jobbar dina föräldrar med?

9. Vad har dina föräldrar för utbildning?

10. Vad är viktigt för dig i ditt framtida jobb?

11. Hur ser ditt drömliv ut?

12. Vill du läsa vidare på universitet/högskola? Varför/Varför inte?

13. Vilken hjälp/hur har kontakten varit med din studie och yrkesvägledare?

14. Vilket gymnasieprogram skulle du minst vilja gå och varför?


