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Eftersom vi inte väljer våra 

föräldrar, hur väljer vi då till 
gymnasiet? 

Hur den sociala bakgrunden påverkar niondeklassares val 

 

 

Sammanfattning  

 

Den sociala snedrekryteringen har varit en aktuell fråga i många år. Eftersom mycket av 

forskningen har fokuserat på den högre utbildnings problem med detta, syftar denna studie till 

att undersöka om du redan vid gymnasievalet påverkas av din sociala bakgrund. För att få en 

ytterligare dimension till detta ämne, använder vi oss av den franska sociologen Bourdieus 

tankar om människors innehav av, vad han kallar kulturellt kapital, i betydelsen av 

föräldrarnas utbildning.  

Genom en undersökning som genomfördes i fyra nionde klasser i två kommuner med olika 

förutsättningar i fråga om socioekonomiska förhållanden, ställde vi frågor om deras val till 

gymnasiet. Vilket program har de valt? Vilka faktorer var viktiga? Och vilken person hade 

påverkat dem?  

Resultaten visade en ganska tydlig skiljelinje mellan de elever som kom från hem med starka 

kulturella kapital till dem som inte hade det i samma utsträckning. Studenter från dessa 

”kulturstarka” hem valde en överväldigande majoritet ett studieförberedande program, 

skolans rykte var viktigt och de hade föräldrar som var mycket aktiva tillsammans med 

eleven. Elever som valde yrkesinriktade program, prioriterade i högre grad att börja arbeta 

efter gymnasiet, hade diskuterat mycket med sina föräldrar men de (föräldrarna) hade inte 

annars varit så aktiva. Slutsatsen av studien är att det i stort sett följer det tidigare litteratur på 

området kommit fram till, nämligen att den sociala bakgrunden till stor del påverkar hur vi 

väljer i specifika situationer. Föräldrarnas inflytande är stort, vilket är användbart för 

vägledare att känna till och använda sig av i mötet med elever och deras familjer i skolan. 

 

 

Nyckelord: Social snedrekrytering, social bakgrund, kulturellt kapital, föräldraengagemang 
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Summary 

 

The social imbalance recruitment has been a current topic for years. Since much research has 

focused on the higher education’s problems with this, this thesis aims to investigate if you are 

already at the high school choice were influenced by your social background. To get a further 

dimension to this topic, the French sociologist Bourdieus thoughts on people’s possession of, 

what he calls cultural capital was used, and we made use of it in the sense of parental 

education.  

Through a survey conducted in four ninth grades in two municipalities with different 

characteristics in terms of socio-economic conditions, we asked questions about their choice 

to high school. What programs did they choose? What factors were important? And which 

person had influenced them?  

The results showed a pretty clear dividing line between the pupils who came from homes with 

strong cultural capital to those who did not in the same sense. Students from these homes 

selected by an overwhelming majority a study preparatory program, the school's reputation 

was important and they had parents who were very active along with the student. Students 

who chose vocational programs, prioritized to a higher degree to begin work after high 

school, had discussed a lot with their parents but they (the parents) had not otherwise been so 

active.  

Conclusions of the study is that it largely follows the previous literature found on the subject, 

i.e. that the social background largely affects how we choose in specific situations. The 

parents' influence is great, which is useful for counsellors to know about and make use of in 

meeting with students and their families in school. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Social imbalance recruitment, social background, cultural capital, parent 

involvement 
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1 Inledning 

Intresset från vår sida att behandla detta område väcktes framförallt under vår praktik, när vi genom 

att arbeta i olika områden upptäckte den stora skillnaden mellan elevers val. Detta väckte en 

nyfikenhet att få fördjupa sig i ämnet för att se om det verkligen fanns en sådan tendens som vi sett. 

 

Att den sociala snedrekryteringen fortfarande existerar är väl ett obestridligt faktum. Trots den 

medvetenhet som finns idag i samhället så är det fortfarande fler barn med studietraditioner i 

familjen som fortsätter till högskolan än barn från arbetarklass. Tidigare forskning har främst 

bedrivits på hur många som fortsätter till högskolan när det gäller akademikerfamiljer, familjer som 

den franske sociologen Bourdieu skulle kalla är innehavare av ett stort kulturellt kapital, dvs. de 

behärskar över vissa givna och av samhället högt ansedda kunskaper, akademisk utbildning etc. 

(För exempel på sådan forskning se bland annat Ranehill, 2002 Social snedrekrytering till högre 

studier, en litteraturöversikt.) 

 

I ett nummer av Skolvärlden intervjuas etnologen Jonas Frykman, i denna intervju säger han bland 

annat: 

 

… trots alla ansträngningar och trots allt fagert tal är det fortfarande medelklassens 

barn som tar sig igenom skolan relativt smärtfritt och går vidare till högre utbildning.  

(Intervju av Karin Lindgren 2009:13) 

 

Mikael Palme (2008) har som inledning i sin avhandling ett citat som rektorn för Franska skolan 

uttalat, nämligen den att de är minsann inte någon elitskola. Men elitskolor är något som dyker upp 

mer och mer, redan i tidig ålder skall man kunna särskiljas från ”vanliga elever”.  

 

Om vi som personal inom skolan vill leva upp till Skollagen (1 kap. 2§) som fastslår att 

utbildningen skall vara likvärdig oavsett var i landet den anordnas och därmed förutsättningarna för 

varje elev att utvecklas efter sina egna förutsättningar, anser vi att det är lika viktigt att se vad vi 

kan göra för alla ska vara väl förberedda och skall ha möjlighet att göra väl underbyggda val till 

fortsatt utbildning om det är det de önskar. Med väl underbyggda val menar vi här att eleven 

oavsett föräldrars och därmed sin sociala bakgrund/miljö väljer utifrån sina förutsättningar och 

önskningar. Vi har i detta arbete valt att fokuserat på hur niondeklassare gör sitt val till gymnasiet, 

dvs. stå inför en enligt Sjöstrand (1980) en första viktig påtvingad brytpunkt i livet. Högstadiet 

avslutas och man måste nu ta ställning till vad man skall göra. Sjöstrand (1980) delar in yrkesvalet 

(det slutgiltiga målet) i tre faser varav ungdomar i högstadieåldern befinner sig i den tentativa. I 

denna fas så beaktar individen de värden han sätter i främsta rummet. Man börjar alltså fokusera på 

det man anser är viktigast vad gäller framtiden. 

1.1 Problemområdet  
Intresset för detta område vad gäller studie- och yrkesvägledare verksamma på grundskolan tror vi 

är stort då man här kan få en bild av vad som är viktigt för niondeklassare när de skall göra sina 

gymnasieval. Märker man att exempelvis föräldrarna påverkar i hög grad när det gäller valet så kan 

man som vägledare sätta in mer resurser för att engagera och informera dessa.  

I en artikel, Utländsk bakgrund spelar mindre roll för betygen, (SCB:s tidning Välfärd 1, 2006). I 

denna kan man läsa att: 
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 ”Oavsett bakgrund finns ett tydligt samband mellan elevernas meritvärde och föräldrarnas 

utbildningsnivå. Ju högre utbildningsnivå föräldrarna har, desto högre meritvärde har eleven.” 

(Välfärd nr 1 2006:5). Kopplingen mellan den sociala bakgrunden (kulturella kapitalet i form av 

utbildningsnivå och tillgång till av samhället värdesatt information/kunskap) som eleven har med 

sig i form av föräldrars utbildningsnivå spelar alltså in.  

 

”Det är de privilegierade föräldrarna som placerar sina barn i skolor med goda resultat 

och som har koll på att de lär sig som de ska.”(intervju av Karin Lindgren med Jonas 

Frykman 2009:13).  

 

Jan Jonsson och Robert Eriksson (2002), två svenska sociologer är inne på samma 

tanke i sin undersökning Varför består den sociala snedrekryteringen? där de skriver 

att: 

”Snedrekryteringen är nära förbunden med samhällets skiktning efter utbildning, klass 

och inkomst och grundas i det intima samspelet mellan föräldrar och barn.” (2002:5) 

 

Ger föräldrarnas sociala bakgrund med bland annat utbildningsnivå samt elevens sociala miljö, 

eleverna annorlunda förutsättningar vad gäller fortsatta studier? 

 

1.2 Förförståelse 
Den sociala snedrekryteringen till högskolan existerar fortfarande i dagens samhälle.

1
 Redan i de 

första skolåren särskiljs de som kommer att studera vidare beroende på ett flertal faktorer varav den 

sociala bakgrunden och miljön (här med fokus på skolmiljön, lärare, kamrater etc.) kan vara två av 

dem. Vi tror att vi kommer att se skillnader i våra forskningsresultat beroende på vilket kulturellt 

kapital i form av högre akademisk utbildning bland föräldrar, som eleverna har med sig hemifrån. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att se hur föräldrars sociala bakgrund påverkar hur niondeklassare 

väljer till gymnasiet. 

1.4 Hypotes/Antagande 
Vår hypotes är att föräldrarna med hög utbildningsnivå är mer engagerade och inblandade i valet 

till gymnasiet än vad föräldrar med en lägre nivå är.  

1.5 Forskningsfrågor 

 Vilka faktorer anser eleverna vara viktigast när de gör sitt val? 

 Är det några personer som påverkat dem i detta val? I så fall vilka? 

                                                 
1
 http://www.dn.se/nyheter/sverige/unga-fran-arbetarhem-valjer-bort-hogskolestudier-1.536423 
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 Hur går denna påverkan till (hur visar sig den)? 

    Ser man någon skillnad i hur valet görs beroende på vilken grad av kulturellt kapital i form av 

social- och utbildningsbakgrund eleven har med sig? 

 Ser man någon skillnad i hur valet görs beroende på vilket program eleven väljer? 

 

1.6 Avgränsning 
Vi har valt att avgränsa arbetet för att lyfta fram de faktorer som resultaten visar som de mest 

dominerande och där klara samband kan ses mellan social bakgrund och det val som eleven gjort. 

 

1.7 Människosyn/Grundsyn 
Vi har en humanistisk människosyn som också ligger till grund i vår uppsats. Den humanistiska 

grundsynen går ut på att alla innehar samma värde oberoende av genus, etnicitet eller vilken 

kulturell, social och ekonomisk bakgrund man har. Detta ligger ju också inom vårt uppdrag som 

vägledare, enligt våra etiska principer så skall vi ju ”respektera varje människas unika och lika 

värde”.
2
  

Vi vill också betona att vi inte menar att eleven gör ett sämre val genom att välja 

Fordonsprogrammet istället för ex. Naturprogrammet, det finns ingen värdering i detta från vår 

sida. Det vi vill belysa är den grupp av elever som av olika orsaker väljer bort eller inte tror sig 

klara av ett visst program och vilka faktorer detta kan bero på. 

1.8 Begrepp 
Snedrekrytering: 

Det faktum att det fortfarande är fler studenter med medelklassbakgrund som går vidare till högre 

studier än studenter med arbetarbakgrund. 

 

Symboliskt kapital: 

Det som erkänns, tillskrivs värde, uppfattas som eftersträvansvärt, legitimt. Grunden för ett 

symboliskt kapital är en kollektiv tro på vissa värden. Symboliskt kapital tar tid att skaffa sig och 

detta införskaffande sker under individens levnadshistoria och uttrycks i denna. (Broady, 1998) 

Socialt kapital: 

Kontakter, förbindelser, sociala nätverk som bygger på ömsesidigt erkännande och förutsätter ett 

symboliskt kapital. (Broady, 1998) 

 

     Kulturellt kapital: 

Det slags symboliska kapital som utmärker moderna samhällen med en dominerande kultur och 

utbildningssystem. Detta kulturella kapital utgör ett slags gemensam grund för en kompetens som 

erkänns i samhället, ”duktighet”, och underlättar införskaffandet av ”rätt” eller ”värdefulla” kapital. 

(Broady, 1998) I linje med Fransson & Lindh (2004:43) inriktar vi oss i detta arbete främst på 

kulturellt kapital i betydelsen av familjens utbildnings- tradition och/eller nivå. 

                                                 
2
 www.vagledarforeningen.org 
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Habitus: 

I kroppen inristade dispositioner, sätt att se världen, att tolka, handla, röra sig, känna smak för och 

avsmak mot, lika ofta omedvetna som medvetna. (Broady, 1998) 

 

Meritvärde: 

Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg 

(G=10, VG=15 och MVG=20). Det möjliga maxvärdet för varje enskild elev är 320  

poäng. Det genomsnittliga meritvärdet beräknas för de elever som fått betyg i minst ett  

ämne. Elevernas sammanlagda poäng divideras med antal elever som fått betyg i minst ett  

ämne.   

 

     Behörighet: 

Andel elever som är behöriga att söka till gymnasieskolans nationella program. För att en  

elev ska vara behörig krävs lägst betyget godkänd i ämnena svenska/svenska som  

andraspråk, engelska och matematik. 

 

Social miljö: Ett vitt begrepp som vi i denna uppsats använder med fokus på elevens skola, 

kompisar, studievägledare och lärare. 

 

Social bakgrund: Består av flera faktorer men i denna uppsats lägger vi fokus på föräldrars 

utbildningsbakgrund. Högre akademisk utbildning eller ej. 

 

Tentativ fas: Sjöstrand (1980) beskriver detta som den fas som den när individen inte är helt 

realistisk vad gäller sina karriärmål. Tentativ-preliminär, försiktig
3
 

 

2 Bakgrund 

2.1 Bakgrunds- och forskningslitteratur 

Jonsson & Erikson (1993, Ursprung och utbildning- Social snedrekrytering till högre studier) Denna 

rapport fungerar nästan som ett referensverk i ämnet då den hänvisas till av många forskningsarbeten 

som skrivits på senare tid. Visar hur snedrekryteringen har sett ut och förändrats under 1900-talet, 

samt vilka faktorer som har spelat in under dessa årtionden. Bland annat och det som känns av vikt för 

vårt arbete är deras kapitel om att föräldrarnas utbildningsnivå är central för barnens 

utbildningsframgångar. De menar att högutbildade föräldrar innehar en hög andel kunskaper om högre 

studier samt om de olika konsekvenser elevens val kan komma att innebära. Intressant är också att läsa 

att  

… välutbildade föräldrar förmedlar kulturellt eller socialt kapital till sina barn. 

Kunskapen om hur man för sig, uppträder, vilka preferenser och åsikter som gäller, 

                                                 
3
 http://tyda.se/search?form=1&w=tentative&w_lang=en 
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är enligt denna tradition det som räknas i den dominerande kulturen och 

avkastningen av detta kulturella kapital antas vara hög i skolan eftersom den 

belönar dem som behärskar sådana subtila kulturella koder. (Jonsson & Erikson 

1993:209) 

 

Per Sjöstrand (1980, Teorier om yrkesval) behandlar de olika brytpunkter (frivilliga eller påtvingande) 

en individ ställs inför under sitt studie- och/eller yrkesliv. För att man skall kunna tala om ett frivilligt 

val menar Sjöstrand (1980) att individen själv måste uppfatta det som att man har ett val. Parallellt 

med detta kan ett val inte sägas existera om, eleven i detta fall, inte ser något alternativ eller om detta 

alternativ tas för givet. Sjöstrand menar att dessa brytpunkter i olika grad kan vara kulturellt grundade. 

I en given situation, dvs. en situation där inte individen upplever att den har ett val, tar Sjöstrand upp 

aspekten med yrkesarv, man ”ärver” så att säga sina föräldrars yrke.  

 

I sin rapport Social snedrekrytering till högre studier tar Eva Ranehill (2002) upp, att det fortfarande 

finns en betydande effekt av den sociala bakgrunden på de utbildningsval som eleven gör. Även denna 

rapport tar upp Bourdieu och hans tankar att ”medelklassbarn känner igen sig i de värden och den 

kultur som råder i skolan” (Ranehill, 2002:5). 

 Välutbildade föräldrar tenderar att vara mer insatta och engagerade i sina barns studier samt att vara 

mer inriktade på att deras barn skall läsa vidare.  

Ranehill pekar också på den konsekvens av klasstillhörighet som säger att olika arbeten leder till olika 

beteenden och därmed olika principer vad gäller barnuppfostran. Men om denna forskning skriver 

Ranehill att det behövs mer empiri för att kunna dra några starka slutsatser. Starka sociala nätverk runt 

familjen är en annan särskiljande faktor som kan ha betydelse både i påverkan av individens val men 

också för dennes chanser till att få in en fot på företag där man har kontakter.  

 

I studien Studieresultat och social bakgrund- en översikt över fem års forskning myntar Britt Hallerdt 

(1995) begreppet ”hemmets läroplan” med vilket hon menar kulturen i hemmet, däribland föräldrars 

förhållningssätt till barnens skolarbete. Hon menar också den generella stämningen och inställningen 

till studier och arbete. Bland annat tar hon också upp, i linje med Ranehill ovan, forskning som visar 

på att föräldrars yrkeslivserfarenhet påverkar andra aspekter av deras liv som deras syn på 

barnuppfostran vilket i sin tur kan påverka barnens studieresultat och utbildningsval. 

 

Boken Skola-fritid-framtid av Jönsson, Trondman, Arnman och Palme (1993) behandlar hur 

ungdomars uppväxtvillkor påverkar deras framtidssyn. 

 ”… vi väljer inte våra föräldrar” (Jönsson mfl. 1993:173) och därmed har vi redan från början 

differentierade materiella, sociala och kulturella förutsättningar. Författarna skriver att det därför är 

rimligt att anta att våra föräldrars kulturmönster anses som de enda objektivt tillgängliga under vår 

uppväxt. Speciellt lyfts frågan om och hur sociala förhållanden präglar individernas framtidsplaner 

vad gäller yrke och utbildning. ”Skolframgång och utbildningsval samvarierar på ett otvetydigt sätt 

med social bakgrund” (Jönsson mfl. 1993:171 ). Redan skolmiljön särskiljer eleverna. Varje val och 

indelning som sker i skolan bidrar till att denna uppdelning mellan olika skikt av elever byggs på 

menar författarna.  

De visar också på det tydliga sambandet mellan betyg och valfrihet. Ju högre betyg desto fler 

valmöjligheter öppnas för eleven.  

 

Lindh & Fransson (2004) studie Ungdomars utbildnings- och yrkesval- i egna och andras ögon tar 

under rubriken Socioekonomiska förhållanden och val av utbildning upp att val av inriktning och nivå 

på studier skiljer sig åt mellan ungdomar som vuxit upp under olika socioekonomiska förhållanden.  
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Det är ett faktum att vid varje valtillfälle i skolan så visar tendensen att elever från högre socialgrupper 

att mer ofta välja inriktningar som leder vidare till fortsatta studier. ”Vid val på varje nivå i systemet 

framkommer också en mer direkt effekt av den sociala bakgrunden”. (Fransson & Lindh 2004:44) 

 

Dahlstedt, Hertzberg, Urban och Ålund (2007) skriver i Utbildning, arbete, medborgarskap hur 

ungdomar påverkas i sitt handlande av sin sociala bakgrund? Även här tas betydelsen av vilken 

position och arv man som ungdom har med sig hemifrån och hur dessa påverkar den syn på sig själv 

och sina kunskaper och möjligheter man har. Skolans påverkansfaktor lyfts även den upp, både som en 

del av elevens sociala miljö men också som den institution den de facto är.  

2.3 Teoretisk bakgrund 
I detta arbete har vi valt att använda oss av den franske sociologen Bourdieus arbete/teori rörande 

klasser, symboliskt och kulturellt kapital samt habitus.  Han menar att vårt symboliska kapital (det 

grundläggande i Bourdieus teori) och som kan ses som att ” vissa människor eller institutioner, 

examina eller titlar, konstverk eller vetenskapliga arbeten åtnjuter tilltro, aktning, anseende, renommé, 

prestige, det vill säga igenkännes och erkännes”, (Broady 1998:6). Enligt denna teori finns det alltså 

saker och människor i samhället som kan ses som speciellt värdefulla och/eller viktiga att veta om 

eller förknippas med. Viktigt är dock att dessa ting av människor i den styrande gruppen i samhället 

anses som viktiga.  

I skolan kan lärarna enligt detta synsätt påverka eleverna i endera riktningen: 

 

”Dessa elever besitter bestämda symboliska tillgångar – nedärvt kulturellt kapital, den 

speciella form av språkbehärskning som skolan premierar etc. – som lärarna är snara att 

tillerkänna värde av det enkla skälet att deras, lärarnas, egna dispositioner formats under 

loppet av en levnadsbana där just detta slag av tillgångar skattas högt.” (Broady 1998:6) 

 

”en elev som ärvt en myckenhet kulturellt kapital har statistiskt sett goda chanser att förvärva 

ett värdefullt utbildningskapital och att erhålla ett välavlönat arbete.” (Broady 1998:8) 

 

Vilket leder oss in på Bourdieus begrepp kulturellt kapital, detta är ett vitt begrepp, grundaren själv 

räknade i detta in sådant som kunskap om klassisk musik och litteratur, att kunna uttrycka sig belevat 

både i tal och i skrift. I detta arbete har vi valt att bryta ner begreppet till de aspekter som rör 

utbildning, både vad gäller föräldrar och barn. Även Palme (2008) har i sitt arbete med Bourdieus teori 

fördjupat sig i det kulturella kapitalets betydelse för hur man kan eller lär sig behärska 

utbildningssystemet med dess erkända aspekter. Han bygger även vidare med begreppet 

utbildningskapital som är det erkännande samhället ger individen, genom betyg etc. Men han 

framhåller ändå att det viktigaste är socialt kapital, dvs. det kontaktnät och de sociala relationer som 

en individ har, vilket skapas både yrkesmässigt och privat. Detta korrelerar med det Ranehill (2002) 

skriver angående sociala nätverk. 

 

Vi har även kopplat Gottfredsons teori- “Circumscription, Compromise and Self-Creation” (1985) till 

vår uppsats. Relevansen med denna teori vad gäller uppsatsen är att vi här berör den individuella 

självbilden (self-concept) som är en viktig del av denna teori. Den innefattar flera aspekter, bland 

annat värderingar och samhällsposition. Denna självbild menar Gottfredson styr/påverkar vad vi gör 

för val i livet. Därför kan vi se relevansen mellan denna teori och vårt syfte, vid vår analys om och 

hur den sociala bakgrunden gör någon skillnad i dessa elevers val.  
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Beslutsfattande i en valsituation sker i en gråzon i ett samspel mellan en specifik individ, miljön samt 

andra påverkansfaktorer. Eller som Gottfredson säger mellan vår inre kompass och externa faktorer. 

Så vad detta innebär är då att det finns lika många beslutsvägar som det finns människor. Men i stora 

drag handlar det om hur vi tillskriver saker olika mening (värde) och hur vi sedan kompromissar med 

oss själva för att hitta det som vi tror passar just oss beroende på den syn vi har på oss själva (det som 

Gottfredson kallar ”self-creation”). 

Under uppväxttiden läser man av omgivningens uppfattningar av olika yrken och märker snabbt vilka 

yrken som är oacceptabla pga. låg status alternativt oåtkomliga pga. den nivå av kunskap och 

intelligens som krävs. Gottfredson menar att skolan har ett stort ansvar i denna process då de tenderar 

att lyfta elever som anses intelligenta och därmed ger dessa elever medel att leva upp till dessa 

förväntningar och vice versa. 

3 Metod 

3.1 Argumentation för val av forskningsmetod  
Vi har valt en kvantitativ metod i form av enkäter (som delades ut direkt, i pappersform, till eleverna). 

Metoden passade mest överens med det problemområde och det syfte vi har med uppsatsen.  

Holme och Solvang understryker i ”Forskningsmetodik”, att man ska välja den metod som passar bäst 

utifrån sitt syfte (Holme & Solvang, 1991).  

Vi strävar efter i första hand att få en bred överblick över den sociala bakgrundens påverkan på valet 

till gymnasiet. Vi vill också få kunskap om hur föräldrarnas påverkan ser ut i olika sociala miljöer, 

därför valde vi en kvantitativ metod som gav oss möjlighet till en jämförelse mellan större grupper av 

ungdomar. 

3.2 Urvalsgrupp, urvalsgrund och 

tillvägagångssätt vid urvalet 
För att en jämförelse hur valet sker och vilka påverkansfaktorer som är viktigast mellan elever med 

olika kulturellt kapital valdes fyra niondeklasser från två olika skolor ut. Eleverna gick i grundskolor 

belägna i två kommuner som skiljer sig åt när det gäller utbildningsbakgrunden på de bosatta. Den ena 

kommunen har invånare som övervägande har akademikerbakgrund bakom sig (ca 60 %)
4
 och i den 

andra kommunen är det 27 % 
5
 som innehar en akademisk utbildning.  

De två grundskolorna skilde sig också åt. Grundskolan belägen i kommunen med många 

akademikerinnevånare, skola X, har ett meritvärde (c:a 236)
6
 som ligger över rikssnittet (209) 

7
 i 

                                                 
4
 http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=sdo06 

 
5
 http://www.scb.se 

 
 
6
 http://www.skolverket.se 

 
7
 http://www.scb.se 

 

http://www.usk.stockholm.se/tabellverktyg/tv.aspx?projekt=omradesfakta&omrade=sdo06
http://www.scb.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.scb.se/
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Sverige och den andra grundskolan som valdes ut i kommunen med färre akademiker, skola Y, har ett 

meritvärde (200)
8
 som ligger under rikssnittet. 

Vid tillvägagångssättet för att välja ut två olika skolor från två olika kommuner användes statistik från 

Statistiska centralbyrån. 

 

3.3 Datainsamling 
Svar på våra forskningsfrågor har vi fått genom att använda vi oss av enkäter som vi har delat ut till 

elever i årskurs nio i två olika skolor. En testenkät till ett par närstående ungdomar har också 

genomförts för att i möjligast mån fånga upp frågor och undvika missförstånd. 

 

Vi har skrivit ett första mail till rektorn på respektive skola och fått ett godkännande, sedan besökte vi 

klasserna för att dela ut enkäterna på plats. För att få så hög svarsfrekvens som möjligt och slippa 

vänta på att svaren skulle skickas tillbaka till oss, samlade vi in enkäterna direkt. 

3.4 Tillförlitlighet/giltighet 
Vi har följt de råd som Trost (2007) ger angående utformningen av enkäter, med tanke på vikten av 

att ställa rätt frågor på rätt sätt för att få svar på våra forskningsfrågor. Eftersom vi strävat efter en hög 

grad av reliabilitet/tillförlitlighet så tar Trost (2007) upp vikten av att använda begripliga och vanliga 

ord så att alla respondenter uppfattar frågan på samma sätt.  

 Vi har även följt Mays (1997) tips om hur man ska utforma och formulera frågorna och hur man ska 

analysera svaren man får i enkäterna. 

Vi har haft ett kritiskt förhållningssätt till litteraturen och det empiriska materialet, dvs. vi har hela 

tiden försökt förhålla oss öppna och kritiska till det vi hört och läst. Vi har haft en medvetenhet om 

vem som säger vad och varför, i vilket syfte och överensstämmer det med annat material i ämnet 

genom att ha en fortlöpande diskussion med varandra om tolkningar och värderingar. 

I detta avseende har de källkritiska principerna, Äkthet, Tidssamband, Oberoende och Tendensfrihet 

varit en bra referens enligt Källkritik (Thurén, 2005). Vi har haft tur att ha en stor grupp (77 stycken) 

relativt jämnt fördelad på två skolor och vi har varit noga att informera om deras anonymitet i 

materialet både innan och under besvarandet så anser vi nog att kravet på reliabilitet och validitet kan 

sägas vara uppfyllt. Tolkningar av de svar som inkommit känns sanningsenliga och ej fabricerade, vid 

en ny undersökning med samma respondenter skulle man nog få samma svar. 

3.5 Etiska ställningstaganden 

En medvetenhet har funnits om att det kan vara känsligt att ställa frågor om elevers sociala bakgrund 

och därför valde vi att lägga de personliga frågorna sist i enkäten som Tim May (1997) föreslår. Att 

börja med de mer allmänna frågorna gör att respondenten känner sig bekväm och avslappnad och 

sedan kommer de mer personliga frågorna på slutet. Detta för att undvika risken för att enkäterna 

skulle lämnats obesvarade (May, 1997)  

 

De forskningsetiska principerna har följts genom att vi informerat om syftet med vår uppsats, att 

deltagandet är frivilligt och att det också går att avbryta sin medverkan. 

                                                 
8
 http://www.skolverket.se 
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Information om att uppgifterna som framkommer endast ska användas i forskningssammanhang och 

de som medverkar ska vara anonyma har också getts, (Vetenskapsrådet, 1999) 

3.6 Hur empiriska data har bearbetats 

Våra empiriska data har organiserats och strukturerats innan analysen. (Holme & Solvang, 1991) De 

har sorterats och lagts under respektive forskningsfråga. Vi har även sorterat upp datan utifrån tre 

stycken analysdimensioner, den sociala miljön, den sociala bakgrunden och utifrån elevens 

programval. För att få en bra överblick och struktur över vår uppsats visar vi enkätsvaren i tabellform.  

4 Resultat 

Eftersom man inte kan dra några absoluta slutsatser om påverkan endast utifrån vilken skola eleverna 

går på och hur deras kulturella kapital, genom föräldrarnas utbildningsnivå, påverkar gymnasievalet så 

har vi även lagt till en analysdimension. Förutom den sociala miljön (se Begrepp), och den sociala 

bakgrunden (se Begrepp) har vi också valt att dela in resultaten i elevernas programval, om de valt ett 

studieförberedande- eller ett yrkesförberedande program. Vi är inte ute efter någon multivariat analys 

(Holme & Solvang, 1991) i resultatdelen, dvs. att hur sambanden hänger ihop mellan dessa olika 

synvinklar utan det vi vill se är var skillnaden är störst utifrån dessa tre dimensioner. 

Resultaten vi fått fram från vårt underlag, har vi sorterat upp så att vi först ger läsaren en inblick i hur 

valet gjorts i respektive skola. För att sedan se om det är någon skillnad i hur valet görs beroende på 

vilken utbildningsbakgrund elevernas föräldrar har, har vi slagit samman alla resultat beroende på om 

elevens föräldrar är högskoleutbildade eller inte.  

Det är också intressant att se om det blir någon skillnad i hur valet görs beroende på vilket program 

eleven valt. I uppsatsen delar vi in programvalen efter studieförberedande eller yrkesförberedande 

program.  

Samma uppdelning, de tre analytiska dimensionerna, (miljön, sociala bakgrunden, programvalet) har 

vi gjort när det gäller vilka personer som påverkar och på vilket sätt, för att besvara 

forskningsfrågorna. 

 

Efter en första stor uppdelning i skola X och Y med programvalet och föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och sysselsättning som variabler har vi sedan delat upp resultaten utifrån våra tre 

första forskningsfrågor som vi delar upp i tre olika teman som beskriver forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågorna är följande:  

 Vilka faktorer anser eleverna vara viktigast när de gör sitt val? 

 Är det några personer som påverkat dem i detta val? I så fall vilka? 

 Hur går denna påverkan till (hur visar sig den)? 

De två efterföljande och sista forskningsfrågorna, om skillnaden i hur valet görs är beroende på den 

sociala bakgrunden eller på vilket program eleven väljer, är av mer analytisk karaktär. Därför har vi 

valt att besvara dem under analysdelen av forskningen. 

 

All resultatdata är omvandlat till procent och inlagt i tabeller för att läsaren ska få en bra överblick. 

Ovanför tabellerna finns en text som förtydligar tabellen, en tabellrubrik, hur resultaträkningen gått 

till, om det finns några oklarheter och hur många elever som har svarat på frågan (n=antal elever). 
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Under varje tabell lyfter vi fram skillnader/likheter som framkommit och belyser även det alternativet 

som flest elever valt. 

 

4.1 Skola X och skola Y 
I tabell 1:1 kan man se resultaten sammanslagna dels efter elevers programval på skola X och Y men 

även hur programvalet ser ut beroende på föräldrarnas utbildningsbakgrund 

 

Vi har delat upp programmen i studieförberedande- och yrkesförberedande program där vi räknat in 

Estetiska programmet som ett studieförberedande program. Eleverna har först delats upp efter den 

grundskola de kommer ifrån och vilket program de valt efter de förutsättningarna. Sedan har vi slagit 

samman eleverna utifrån föräldrarnas utbildningsnivå och tittat på vilket program de väljer för att se 

om man kan utläsa någon skillnad.  

Här har vi valt att slå ihop mammans och pappans utbildningsnivå och tagit den sammanlagda högsta 

utbildningsnivån i familjen.  

 

Om mamman men inte pappan har en högskoleutbildning, så valde vi här att räkna in familjens 

utbildningsnivå som högskoleutbildning och vice versa. Vi har slagit ihop kategorierna föräldrar som 

har endast grundskola med föräldrar som har gymnasieutbildning. De föräldrar som har en 

högskoleutbildning på två år eller mer har vi också valt att slå ihop. 

 

Vi har inte valt att ta med några enkätsvar där eleverna varken vet vilken utbildning deras mamma 

eller pappa har utan kommer att redovisa och analysera det längre fram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan se att det är stor skillnad i om eleverna väljer ett studieförberedande program eller 

yrkesförberedande program beroende från vilken social miljö man kommer ifrån, det vill säga i vilken 

kommun man bor och vilken skola man går i.  

I skola X har 86 % av eleverna valt något av de studieförberedande programmen. Om man jämför med 

skola Y är det ungefär hälften, 46 % som har valt ett studieförberedande program men några 

procentenheters övertag för de som valt ett yrkesförberedande program. 

När man delar in eleverna efter föräldrarnas utbildningsnivå ser man också där en stor skillnad där 

elever till föräldrar med högskoleutbildning är överrepresenterade i de som valt till studieförberedande 

program, 81 % .  

                      Prog.val och soc.bakgrund i skola X och Y 

Tabell 1:1 Studief. Yrkesf. 

Skola x 86 % 14 % 

Skola y 46 %  54 % 

Högskola 81 % 19 % 

Ej 

högskola 

53 % 47 % 
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I tabell 1:2 kan man avläsa både mammas och pappas utbildningsbakgrund uppdelat på respektive 

skola. Här redovisas föräldrarnas utbildningsbakgrund mer detaljerat om de har gått endast 

grundskola, gymnasium 2 år, gymnasium 3 år eller mer, högskola 3 år eller vet ej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Man kan även se att föräldrarnas utbildningsbakgrund skiljer sig avsevärt när man tittar på alternativet 

Högskola 3 år eller mer där skola X har 48 % av sina mammor och 57 % av sina pappor som har en 

högskoleutbildning medan i skola Y har 22 % av mammorna och papporna gått på en 

högskolutbildning på 3 år eller mer.  Det främsta och mest valda alternativet i skola X var Högskola 

när det gällde båda föräldrarna och det mest valda alternativet i skola Y var att inte eleverna visste 

vilken utbildning deras båda föräldrar hade gått. Anmärkningsvärt var också att andelen pappor som 

endast hade gått grundskola var obefintlig i skola X men 15 % i skola Y. 

 

Resultaten när det gäller procenten förvärvsarbetande, se tabell 1:3, är i skola X 89 % hos mamma 

respektive 92 % hos pappa jämfört med 73 % och 90 % i skola Y. Det är 15 % av eleverna som har 

svarat att mamma ”gör annat” i skola Y och siffran hos pappor som ”gör annat” är 5 % . Ingen elev har 

svarat ”gör annat” i skola X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I skola Y var det en elev som svarade att mamma både jobbade och studerade. Bland de 15 % (6 st.) 

som gjorde annat har eleverna svarat att två var sjukskrivna, en var mammaledig, en var hemma, en 

hade gått bort när eleven var 5 år och en ”jobbade som datatekniker”. Om den mamman som ”var 

hemma” var mammaledig, sjukskriven eller hemmafru framgick inte av svaret. Inte heller framgick 

det om mamman som ”jobbade som datatekniker” var mammaledig eller sjukskriven just nu. Av de 

som svarade att sin pappa ”gör annat” hade en svarat sjukskriven och en ”fotboja, samhällstjänst” En 

elev valde att inte svara på den här enkätfrågan. 

Tabell 1:2 Föräldrarnas utbildningsbakgrund 

Mamma Grund Gy 2 år Gy 3 år< HS 3 år< Vet ej 

Skola x 3 % 6 % 14 % 48 % 29 % 

Skola y 7 % 7 % 15 % 22 % 49 % 

Pappa      

Skola x 0 %  9 % 11 % 57 % 23 % 

Skola y 15 % 5 % 24 % 22 % 34 % 

Tabell 1:3 Andel förvärvsarbetande 

Mamma Jobbar Studerar Arbetslös Annat 

Skola x 89 %  14 %   0 0 

Skola y 73 %  7 %  2 % 15 % 

Pappa     

Skola x 92 %  0 1 % 0 

Skola y 90 % 0 5 % 5 % 
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4.2 Påverkansfaktorer i samband med 

gymnasievalet 
I vår första forskningsfråga, ”Vilka faktorer anser eleverna vara viktigast när de gör sitt val” ville 

vi komma åt faktorerna som är viktiga innan och inför elevernas ansökning till gymnasievalet. 

 

Svaret på den första forskningsfrågan sammanfattar då svaren på följande enkätfrågor:  

1. Vad var viktigast för dig när du sökte till gymnasiet? (enkätfråga 1) 

2. Varför valde du just det programmet och den inriktningen? (enkätfråga 3) 

3. Varför har du valt den skolan? Vilken är den främsta anledningen? (enkätfråga 4b) 

 

I enkätfrågan, ”Vad var viktigast för dig när du sökte till gymnasiet? ”, fick eleverna rangordna 

alternativen på en skala från 1-5 där 5 var mest och 1 var minst. Alternativen som de skulle rangordna 

var Närhet till skolan, Gå tillsammans med kompisar, Val av program, Val av skola, Vad mamma 

och/eller pappa tycker. (se Tabell 2:1) 

 

 

 

Här kan man se att programmet var det viktigaste vid valet till gymnasiet oavsett när det gällde den 

sociala miljön (skola X eller Y) den sociala bakgrunden (föräldrarnas utbildningsnivå) och vilket 

program (studie- eller yrkesförberedande) eleverna hade valt. 

Den största skillnaden mellan skola X och Y var alternativet ”Vad mamma och/eller pappa tycker”, 

där skola X svarat 47 % medan skola Y svarat 40 %. Även vad gäller föräldrarnas utbildningsnivå såg 

man störst skillnad i både alternativet ”Vad mamma och/eller pappa tycker” (Hö: 52 %, Gy: 40 %) och 

alternativet ”val av program” (Hö:68 %, Gy 81 %) medan vid uppdelning av eleverna utifrån val av 

studieförberedande eller yrkesförberedande program såg störst skillnad när det gällde ”Val av skola” 

(S:71 %, Y:62 %). 

 

I enkätfrågan ”Varför valde du just det programmet och den inriktningen?”, hade eleverna 

följande alternativ att välja på: Är intresserad av ämnena, vill studera vidare till högskola/universitet, 

får förhoppningsvis jobb om jag gått det programmet efter gymnasiet, kompisar har valt samma 

program, mamma/pappa tycker det är bra. Svar redovisas i Tabell 2:2.  

 

 Viktigaste faktorn inför gymnasievalet (n=76) 

Tabell 2:1 Avstånd Kompisar Program Skola Föräldrar 

Skola x 57 % 49 % 76 % 69 % 47 % 

Skola y 60 % 

60 % 

48 % 80 % 67 % 40 % 

Studief. 59 % 46 % 79 % 71 % 43 % 

Yrkesf. 57 % 52 % 76 % 62 % 47 % 

Högskola 58% 48% 68% 67% 52% 

Gymn. 60 % 51% 81% 63% 40% 
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Både när det gäller den sociala miljön, den sociala bakgrunden och val av program så tyckte samtliga 

tre grupperingar att alternativet ”Är intresserad av ämnet” kom främst när det svarade på varför du valt 

det programmet och den inriktningen med ett resultat för samtliga runt 80-85 %. En stor skillnad 

kunde ses när man tittade på de som valt studieförberedande respektive yrkesförberedande när det 

gällde alternativet högskola där 64 % bland de som valt studieförberedande ville studera vidare, mot 

endast 4 % i den yrkesförberedande gruppen. Andelen som valt programmet för att de förhoppningsvis 

skulle få jobb efter gymnasiet var även där en stor skillnad mellan studieförberedande respektive 

yrkesförberedande på 14 % (Studief.) respektive 48 % (Yrkesf.).  

Kompisar var förvånansvärt inte så viktigt alternativ i någon av samtliga grupperingar varav procenten 

som hade valt programmet utefter att kompisarna hade valt samma program var mellan 0 – 5 % hos 

alla förutom i skola Y där den låg på 24 %. 

 

En ytterligare enkätfråga som behandlade de påverkansfaktorer som var viktiga i gymnasievalet löd 

som följer: ”Varför har du valt den skolan? Vilken är den främsta anledningen? (se Tabell 2:3). 

Här fick eleverna endast fylla i ett kryss, det som var den främsta anledningen till valet av skola. Trots 

det så var flera elever som ändå hade valt att fylla i flera alternativ till varför de valde den skolan de 

har bestämt sig för och vi valde då att ej redovisa dessa enkäter (räknades som bortfall). Alternativen 

var: ligger inte långt från mitt hem (avstånd), skolan har bra rykte, kompisar går där, mamma/pappa 

tyckte den skolan verkade bra, det programmet finns på den skolan. 

 

I enkäten fanns även ett alternativ som löd: Kommer inte in på den skolan jag egentligen vill komma 

in på. Tanken bakom det var att redovisa om det var någon som i första hand hade en önskan att gå en 

annan skola men som trodde sig veta att han/hon inte kom in på den skolan och därför valde en annan. 

Det visade sig dock att ingen valde det alternativet och vi bestämde därför att inte ta med det i 

tabellen.  

 

 Motiv till programval (n=77) 

Tabell 2:2 Ämnen Högskola Jobb  Kompisar Föräldrar  

Skola x 83 % 47 % 14 % 3 % 3 % 

Skola y 83 % 37 % 37 % 24 % 10 % 

Studief. 82 % 64 % 14 % 0 % 2 % 

Yrkesf. 85 % 4 % 48 % 4 % 15 % 

Gymn. 84 % 32 % 37 % 5 % 16 % 

Högskola 78 % 49 % 14 % 0 % 8 % 
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Resultaten visar här att den främsta anledningen till varför man har valt den skolan man har valt till 

gymnasiet är i skola X (social miljö) skolans rykte den främsta anledningen (45 %) medan i skola Y 

var det att programmet fanns på den skolan (54 %).  

Tittar man på de elever som valt studieförberedande program fick alternativen ”Skolan har bra rykte” 

och ”Det programmet finns på den skolan” lika hög svarsprocent (40 %). De elever som valt 

yrkesförberedande program tyckte med stor marginal att alternativet ”Programmet finns på den 

skolan” var den främsta anledningen till val av skola (63 %).  

När eleverna var uppdelade på föräldrarnas utbildningsnivå (social bakgrund, kulturellt kapital) så var 

den främsta anledningen till val av skola bland de elever med endast grund- eller gymnasieutbildade 

föräldrar, att programmet finns på den skolan och bland elever med högskoleutbildade föräldrar, var 

det skolans rykte som var viktigast.  

I Tabell 2:3 kan man även se att få elever har valt kompisar går på den skolan och föräldrars åsikt som 

den främsta anledningen till val av skola, mellan de alternativ som ligger i topp hos alla är skolans 

rykte och att programmet de vill gå finns på den skolan.  

Den största skillnaden i alla de tre analysdimensionerna social miljö (X och Y), programval (St. och 

Yr.) och den sociala bakgrunden (högsk. eller gy.utb. föräldrar) kunde man se i alternativet, 

programmet finns på skolan. 

 

4.2.1 Sammanfattning av påverkansfaktorerna 

Det som eleverna tyckte var viktigast när de skulle göra sitt gymnasieval var val av program. Oavsett 

social bakgrund, miljö eller om eleverna valt ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande 

program så var programvalet det främsta alternativet i en rangordningsskala där alternativ som skola, 

kompisar, avstånd till skolan och föräldrarnas åsikt fanns med.  

När man undersökte varför eleverna valde just det programmet de valde tyckte alla tre grupperingar att 

det absolut viktigaste var att man var intresserad av de ämnen som programmet erbjöd. Det alternativet 

låg runt 80-85 % hos samtliga. Man kan även se att det alternativ som fick näst högst var vilken skola 

eleverna valt. 

När frågan om den främsta anledningen till varför du valt den skolan du har valt uppkom, låg 

alternativ som att skolan har bra rykte och att programmet finns på den skolan i topp i samtliga 

grupperingar. I skola X och elever med högskoleutbildade föräldrar så var det viktigast att skolan hade 

bra rykte. Alternativet program och skolans rykte hade lika stor betydelse för de elever som valt 

studieförberedande program. I skola Y, yrkesförberedande elever och elever med gymnasieföräldrar 

var programmet viktigast. 

 

 Främsta anledningen till val av skola (n=67) 

Tabell 2:3 

 

 

Avstånd 

 

Skol. Rykte 

 

Kompisar 

 

Föräldrar 

 

Prog. där 

Skola x 15 % 45 % 6 % 0 33 % 

Skola y    11,5 % 31,5 % 0 % 3 % 54 % 

Studief. 18 % 40 % 8 % 2 % 40 % 

Yrkesf. 19 % 33 % 0 % 0 % 63 % 

Gymn.   11 % 39 %      6 % 0      44 % 

Högskola     16 %        41 %      3 % 0     38 % 
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4.3 Personer som påverkat gymnasievalet 

I vår andra forskningsfråga, ”Är det några personer som påverkat dem i detta val? I så fall 

vilka?”, ville vi komma åt vilka personer som är viktiga innan elevernas gymnasieval. Vilka personer 

engagerar sig i elevens gymnasieval och vilka personer lyssnar eleverna på innan de gör sitt val? 

 

I enkätfråga 5 a frågade vi om vilka personer som har påverkat eleverna i valet till gymnasiet och vi 

ville även i efterföljande enkätfråga, 5 b, få dem att rangordna personerna. Rangordningen gjordes 

genom att eleverna satte en 10 på de personer som har påverkat dem mest och en 1 på de som har 

påverkat dem minst till gymnasievalet. Eftersom det var sju alternativ så skulle eleverna alltså inte 

sätta en siffra för varje alternativ som man skulle gjort om det var tio alternativ utan endast värdesätta 

personerna efter en skala. Alltså kunde flera personer få 5 som är ett värde i mitten och flera personer 

få skala 10 om eleverna tyckte att båda personerna hade påverkat mest.  

 

Vi har här valt att inte redovisa första enkätfrågan om vilka personer som har påverkat dem 

(enkätfråga 5A) utan endast redovisa hur mycket de har påverkat eleverna inför valet (enkätfråga 5B), 

eftersom att i denna efterföljande enkätfråga är personerna redan representerade samtidigt som man får 

se hur mycket dessa personer har påverkat elevens gymnasieval.  

 

Alternativen som de hade att rangordna var föräldrar, kompisar, studie- och yrkesvägledare, lärare, 

nära bekant till familjen, någon släkting eller annan person. (se tabell 3:1) 

 

 

Här visar resultaten att i samtliga tre grupperingar är det föräldrarna som har påverkat mest inför 

gymnasievalet förutom i skola X där eleverna hade svarat att kompisar hade haft 1 procentenhet mer 

påverkan än deras föräldrar. 

Värt att nämna är att studievägledaren i skola Y varit sjukskriven en längre tid. Enligt rektorn så hade 

alla fått sina individuella samtal men inte mer än så. Skillnaden mellan skola X och Y när det gäller 

studievägledarens påverkan skiljer på 10 % enheter .  

Något som behöver lyftas är också alternativet ”annan” där väldigt många elever skrivit att personen 

som påverkat gymnasievalet är de själva. 

Den största skillnaden hittar man i alternativet kompisars påverkan vad gäller den sociala miljön och 

den sociala bakgrunden. 

Tittar man på skillnaden i grupperingen elevers programval (S/Y) har en släkting påverkat de som valt 

ett studieförberedande program tre gånger mer än de som valt ett yrkesförberedande program.  

 Personer som påverkat gymnasievalet (n=74) 

Tabell 3:1 Föräld. Komp. SYV Lärare Bekant Släkting Annan 

Skola x 44 % 45 % 33 % 8 % 18 % 24 % 18 % 

Skola y 43 % 21 % 22 % 9 % 9 % 16 % 16 % 

Studief 44 % 38 % 25 % 6 % 16 % 28 % 15 % 

Yrkesf 43 % 23 % 30 % 13 % 12 % 9 % 15 % 

Gymn. 43 % 25 % 31 % 16 % 15 % 26 % 15 % 

HögSk 46 % 42 % 23 % 5 % 14 % 19 % 19 % 
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4.4 På vilket sätt har föräldrarna påverkat? 
Eftersom vi misstänkte och var intresserade av föräldrarna som påverkande personer ville vi se på 

vilket sätt dessa påverkar. Vår tredje forskningsfråga var: Hur går denna påverkan till (hur visar sig 

den)? 

I enkätfråga 6 som löd: På vilket sätt har din mamma och/eller din pappa varit delaktiga? Eleverna 

hade följande alternativ att kryssa i: Varit med på öppet hus, Varit med på mässor (ex. 

gymnasiemässan), diskuterat tillsammans med dig (dialog), föräldrarna har informerat eleven, ni har 

tillsammans letat upp information på nätet, hjälpt till att välja (söka) på nätet, deltagit på föräldramöte 

angående valet och gymnasieinformation. Eleverna fick kryssa i alla alternativ där de tyckte att 

föräldrarna deltagit. Resultaten har sammanställts i Tabell 3:2 nedan.  

 

 

Den aktivitet som fick störst procent var att föräldrarna haft diskussioner tillsammans med sina barn 

inför gymnasievalet både när det gäller den sociala miljön, den sociala bakgrunden, och oberoende av 

vilket program man valt. Den största skillnaden man kan se i tabellen i alla tre grupperingar är den om 

föräldrarna deltagit på föräldramöte angående gymnasievalet.  

Det är också nästan lika stor skillnad vad gäller den sociala bakgrunden när det handlar om föräldrarna 

har informerat eleven angående gymnasievalet. Där hamnar föräldrar med högskoleutbildning på 51 % 

medan föräldrar med gymnasieutbildning på 21 %. 

  

4.4.1 Sammanfattning om vilka personer som påverkat gymnasievalet, 

hur mycket har de påverkat och hur påverkan har gått till 

När det gällde vilka personer som påverkat eleverna mest så kunde de välja mellan föräldrar, 

kompisar, studievägledare, lärare, bekanta till familjen, släktingar eller annan. I samliga tre 

grupperingar är det föräldrarna som påverkat och engagerat sig mest när det gäller valet till gymnasiet, 

men i skola X har kompisar påverkat 1 procentenhet mer än föräldrar. Flera elever skrev också att de 

själva hade påverkat mycket under alternativet annan person. Den aktivitet som föräldrarna varit mest 

delaktig i är diskussion om gymnasiet och valet med eleverna. 

 Föräldrarnas påverkan (n=75) 

Tabell 3:2 Öppet hus Mässor Dialog Info Letat info Sökt tills. Föräld.m. 

Skola x 58 % 8 % 78 % 44 % 56 % 42 % 67 % 

Skola y 39 % 15 % 76 % 41 % 34 % 44 % 20 % 

Studief 48 % 10 % 78 % 42 % 46 % 38 % 48 % 

Yrkesf 44 % 15 % 74 % 44 % 41 % 52 % 30 % 

Gymn.     58 % 16 % 68 % 21 % 31 % 26 % 26 %  

HögSk 40 % 14 % 81 % 51 % 49 % 46 % 59 % 
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5 Analys  

Här ska vi titta på våra sista forskningsfrågor som handlar om skillnaden i hur valet görs. 

Forskningsfrågorna är följande:  

    Ser man någon skillnad i hur valet görs beroende på vilken grad av kulturellt kapital i form av 

social- och utbildningsbakgrund eleven har med sig? och 

 Ser man någon skillnad i hur valet görs beroende på vilket program eleven väljer? 

 

I första forskningsfrågan tittar vi endast på skillnaden i hur eleverna har svarat om man jämför med 

vilken social bakgrund eleverna har (det kulturella kapitalet) . Vi tittar alltså på grupperingen gällande 

de elever som har föräldrar med högskoleutbildning och de vars föräldrar som innehar en utbildning 

på gymnasienivå och jämför och analyserar skillnaderna i dessa svar 

I efterföljande forskningsfråga gör vi som beskrivits ovan men tittar då på elevernas programval när vi 

jämför och analyserar skillnader. 

5.1 Det kulturella kapitalet – en jämförelse hur 

valet går till 
En viktig sak att lägga märke till är att när det gäller föräldrarnas utbildningsnivå så är det väldigt 

många elever som inte vet vilken utbildning deras föräldrar har. I skola Y är det till och med så att det 

alternativet är det som eleverna valt mest. Anmärkningsvärt med tanke på att alternativet ”diskussioner 

med eleven” hamnade i topp vad gäller förälders deltagande men tydligen så har inte förälderns egen 

utbildning kommit på tal. Det som var viktigast när eleverna valde till gymnasiet när det gällde den 

sociala bakgrunden var programmet. (se tabell 2:1)  

Alternativet ”Val av program” var främst både hos elever med gymnasieutbildade föräldrar 81 % och 

elever med högskoleutbildade föräldrar (68%). Det var dock även där skillnaden var som störst, då det 

skilde 13 % mellan dessa två grupper.  

Differensen var även stor mellan elever med högskoleutbildade föräldrar och de med 

gymnasieutbildade föräldrar vad gäller föräldrarnas åsikt om programvalet. (12 %)  De elever med 

högskoleutbildade föräldrar tyckte alltså att föräldrarnas åsikt om vilket val de gjort var viktigare än 

åsikten hos föräldrar med lägre utbildning. Detta ligger ju helt i linje med det man kan läsa i Ranehills 

(2002) studie om att välutbildade föräldrar innehar ett större intresse och engagemang i sina barns 

studier samt att de gärna önskar att också deras barn skall studera vidare.  

En intressant aspekt på fenomenet engagerade föräldrar som Jonsson & Erikson (1993) lyfter är det 

faktum att lågutbildade föräldrar ofta har ett mer fysiskt krävande jobb och därmed inte har den ork att 

engagera sig på samma sätt som en person med ett mer intellektuellt jobb. 

Bland de alternativ som kom sist när det gällde valet till gymnasiet var föräldrarnas åsikt vilket var 

ganska förvånande då föräldrarnas påverkan låg främst i enkätfrågan om vilka personer som påverkat 

dem mest när det gällde gymnasievalet (se tabell 3:1) 

 

I frågan om varför man hade valt det programmet (se tabell 2:2) så ligger som första alternativ att man 

är intresserad av ämnena både hos elever med lägre kulturellt kapital (84 %) och de med något högre 

kulturellt kapital (78 %). Kompisar var förvånansvärt inte så viktigt alternativ i någon av samtliga 
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grupperingar, där procenten som hade valt programmet utefter att kompisarna hade valt samma 

program var mellan 0 – 5 % hos alla förutom i skola Y där den låg på 24 %. Skola Y var ju den skola 

som hade den högre andelen elever som sökte yrkesförberedande program, att kompisarna fick en 

sådan stor påverkan som 24 % är intressant att fördjupa sig i.  

 

Kan det vara en konsekvens av det som Ranehill (2002) tar upp att välutbildade föräldrar är mer 

engagerade i sina barns studier och därmed vice versa. Kan kompisarna fylla det ”gap” som 

föräldrarna lämnar? Även Hallerdt (1995) är inne på samma spår när hon pratar om ”hemmets 

läroplan”, föräldrarnas inställning (förhållningssätt) till sina barns skolarbete och dito val.  

Den största skillnaden i varför man hade valt just det programmet, var alternativet ”får 

förhoppningsvis jobb om jag gått det programmet”, där elever med föräldrar med gymnasieutbildning 

hade 37 % och elever med högskoleutbildade föräldrar var 14 %. Inte helt oväntade svar. 

 

När frågan om varför de hade valt den skolan (se tabell 2:3), var den främsta anledningen för elever 

med gymnasieutbildade föräldrar att det var för att programmet finns på just den skolan.  

Där tyckte elever med högskoleutbildade föräldrar att skolans rykte var den främsta anledningen. 

Skolans rykte var även viktigt för eleverna från X-skolan (högt kulturellt kapital i bagaget), de som 

valt studieförberedande samt bland dem som har högutbildade föräldrar (även om det just i denna 

dimension inte var så stor skillnad mot dem med lågutbildade föräldrar).  

Även här kan man koppla mot Gottfredsons (2002) teori om betydelsen av den självbild som eleven 

bär med sig. Viktigt att välja en skola med bra rykte för att spegla sig själv på det sätt man vill. Bland 

elever så finns det en hög grad av medvetenhet om vilka skolor som erkänns som bra och viktiga att 

komma in på. Ibland till den grad att det är viktigare med skolan än med programmet (samtal med 

vägledare, ht 08). Bourdieus (Broady 1998) tankar om att vissa skolor tillskrivs, erkänns som ”bättre” 

än andra och enligt samhället är högstatusskolor går alltså igen här. Prestigen med att kunna visa upp 

betyg från rätt skola, Palme, (2008) nämner begreppet utbildningskapital som är det erkännande som 

samhället ger individen genom betyg och/eller intyg, skall inte underskattas som en viktig faktor för 

eleven. Speciellt inte för de elever som kom ifrån X-skolan där de var mycket noga med att framhålla 

vilken skola de valt (överlag skolor som ”erkänns” som högstatusskolor). 

 

Anmärkningsvärt var att föräldrarnas åsikt till val av skola var 0 % i båda grupperna. Inte heller här 

var föräldrarnas påverkan stor utan andra faktorer kom främst.  

Frågade man däremot vilka personer som påverkat mest i valet är i samtliga tre analysdimensioner 

föräldrarna som har haft störst påverkan på eleven angående gymnasievalet. I skola X hade eleverna 

däremot svarat att kompisar hade haft 1 procentenhet mer påverkan än deras föräldrar (se tabell 3:1) 

Generellt sett är det ändå föräldrarna som i kraft av sin position är de som präglar ungdomarna mer än 

något annat. Merparten av den litteratur som vi hittat i ämnet är överens om att föräldrarnas och deras 

sociala bakgrund (utbildning, yrke, klass) i hög grad ger elever olika individuella förutsättningar när 

det gäller deras framtid. Även Jönsson m.fl. (1993) lyfter denna aspekt att de utbildningsval man 

(eleverna) gör samverkar med den sociala bakgrunden (föräldrarnas utbildningsbakgrund). 

Jönsson m.fl. (1993) skriver vidare att eftersom vi inte väljer våra föräldrar har vi redan där olika 

förutsättningar. Hallerdt (1995) visar på forskning att de erfarenheter som föräldrar har av sitt yrkesliv 

inverkar på deras synsätt till andra saker bland annat på det sätt som de uppfostrar sina barn. Att 

innehav av ”rätt” kulturellt kapital hemifrån även ger ungdomar en känsla av de kan och förtjänar att 

lyckas visar Jönsson m.fl. (1993) på. Sett ur detta perspektiv är det ju inte så konstigt att eleverna i 

skola X, vars föräldrar till största delen innehar högskoleutbildning, till väldigt stor del valt 

studieförberedande program och vice versa i skola Y. Eleverna nämnde också att ingen hade påverkat 

dem utan de hade själva valt program och skola. Det visade sig i alternativet ”annan person” som man 
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kan se i tabell 3:1. Orsaken till det diversifierande svar vi fick rörande elever och föräldrars påverkan 

ovan beskriver Maja Ljung (2000). Hon menar att ungdomar i staden och förorten är måna om att ge 

en bild av att det är de som väljer och ingen annan.  

 

När vi tittade på hur föräldrarna varit engagerade i sina barns gymnasieval och på vilket sätt, visade 

det sig att den aktivitet som fick störst procent, var den att föräldrarna haft diskussioner tillsammans 

med sina barn inför gymnasievalet, inom alla våra tre analysdimensioner. Anders Lovén (2000) kom 

fram till i sin avhandling att av alla personer som påverkade elever genom diskussioner eller dylikt var 

just föräldrarna. 

Den största skillnaden är deltagandet på föräldramöten angående gymnasievalet där högskoleutbildade 

föräldrar varit mer närvarande än föräldrar med gymnasieutbildning. Detta kan också kopplas samman 

med högutbildade föräldrars högre grad av engagemang i sina barns studier (Ranehill 2002). 

 

5.2 Studieförberedande/yrkesförberedande – en 

jämförelse hur valet går till 
Resultatet här visar att de elever som valt studieförberedande till viss del (9 procentenheter mer än 

yrkesförberedande) lägger fokus på vilken skola man vill studera på. Detta kan man koppla till det 

som Hertzberg (2007) skriver angående den påverkan som skolan som institution och social miljö har 

på eleven, vilken institution man vill bli förknippad med. Detta kan också hänga ihop med den 

självbild eleven har (Gottfredson 1985), vad tycker vi är viktigt och vilken syn har jag på mig själv. 

Att gå på ”rätt” skola kan i hög grad påverka både min och omgivningens syn på mig som student. 

Gottfredson (2002) påpekar vidare att elevens nuvarande skola spelar en viktig roll i denna process då 

de tillskriver elever olika sorts begåvning. I en skola som X som är belägen i ett område där många 

invånare innehar både ekonomiska och utbildningsmässiga tillgångar kan man tänka sig att lärarna i 

enlighet med Gottfredsons teori har en syn på eleverna som kompetenta och därmed förstärker dessas 

tro på sig själva.  

Det som var viktigast när eleverna valde till gymnasiet när det gällde om eleven valt 

studieförberedande eller yrkesförberedande program var just programmet.(se tabell 2:1)  

 

Övre medelklassungdomarna var utan undantag djupt övertygade om utbildningens 

fundamentala roll i livet. Det var för dem självklart att livet fram till 25-årsåldern skulle 

domineras av utbildning. Palme (2008:77)  

 

Om man är så klar över att man skall studera vidare kan man då verkligen prata om en 

frivilligt val som det som Sjöstrand (1980) talar om och som står angivet i Lpo 94?  

För gruppen ungdomar med stark påverkan hemifrån av högutbildade föräldrar verkar det ju 

ses som självklart att man skall välja studieförberedande program och sedan läsa vidare. Även 

om föräldrar kan ses som ett starkt stöd och behövs för eleven kan det ju också orsaka en press 

på eleven att lyckas. Detta uttryckte en lärare på skola X som vi talade med under vår 

enkätutdelning. I Tom Hagström (1999:97) kan man läsa att ”valet av gymnasieprogram är 

inte endast elevens fria val utan styrs av social tillhörighet”. 

 

I frågan om varför man hade valt det programmet (se tabell 2:2) så ligger som första alternativ att man 

är intresserad av ämnena både hos elever som valt ett studieförberedande program (82 %) och de 

elever som valt ett yrkesförberedande program (85 %). Även där var föräldrarnas påverkan i 
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alternativet ”mamma/pappa tycker det är bra” lågt och ligger tillsammans med kompisar bland de sista 

alternativen. Man såg här inte helt oväntat en stor skillnad mellan båda alternativen ”vill studera vidare 

till högskola” och ”får förhoppningsvis jobb om jag gått det programmet”, där resultaten visade på 60 

% respektive 34 % mellan de studieförberedande och yrkesförberedande eleverna.  

 

När frågan om varför de hade valt just den skolan kom (se tabell 2:3), fick två alternativ lika hög 

procent för elever med ett studieförberedande programval. Alternativen ”programmet finns på just den 

skolan” och skolan har bra rykte” låg då i topp. Elever med ett yrkesförberedande programval tyckte 

att programmet finns där var den främsta anledningen. Anmärkningsvärt var att föräldrarnas åsikt till 

val av skola var 0 % respektive 2 % i båda grupperna.  

 

Föräldrarnas påverkan var även här störst i båda grupperna (se tabell 3:1) när man tittar på vilka 

personer som påverkat mest när det gäller gymnasievalet. Jämför det med att föräldrarnas åsikt till val 

av skola var nästan 0 % när man frågade om varför man valt skolan. Den största skillnaden när det 

gäller personer som påverkat är påverkan från en släkting där elever som valt ett studieförberedande 

program har påverkats av en släkting tre gånger mer än de som valt ett yrkesförberedande program. 

Om man tittar på hur föräldrarna har engagerat sig i elevernas gymnasieval är dialogen, diskussionerna 

tillsammans med eleverna den aktivitet som ligger främst i båda grupperna. Denna bit tar även Anders 

Lovén (2000:120) upp i sin avhandling Kvalet inför valet nämligen att ”alla elever på något sätt hade 

diskuterat sitt val med föräldrarna”  

Den största skillnaden i hur föräldrarna engagerat sig i valet, ser man i deltagandet på föräldramöten 

angående gymnasievalet, där föräldrar till elever med ett studieförberedande programval varit mer 

närvarande än föräldrar till elever som valt ett yrkesförberedande program. Återigen ser man den 

koppling som finns mellan högskoleutbildade föräldrar, aktivt deltagande i barnets studier samt val av 

studieförberedande program. Jonsson & Erikson (1993) pratar om orsakssambandet välutbildade 

föräldrar-mer/högre nivå av intellektuell stimulans.  

 

6 Slutsatser 

Forskningsfråga 1: Vilka faktorer anser eleverna vara viktigast när de gör sitt val? 

Resultaten på våra enkäter visade att programmet var det i särklass viktigast, även intresserad av 

ämnena fick höga poäng. Bland de elever som valt studieförberedande program och hade högutbildade 

föräldrar var även skolans rykte viktigt. 

 

Forskningsfråga 2 och 3: Är det några personer som påverkat dem i detta val? I så fall vilka? Och hur 

går denna påverkan till? 

Oavsett vilka analysdimensioner vi använt så visar resultaten tydligt att föräldrarna är de som innehar 

den högsta påverkansfaktorn. Tätt följd bara av resultaten i skola X där kompisarna fick 1 

procentenhet mer. Hur har då föräldrarna påverkat? Främst genom en dialog med eleven, övergripande 

höga poäng för detta alternativ oavsett dimension. Den största skillnaden man kan påvisa här är att 

högutbildade föräldrar samt föräldrar till elever som valt studieförberedande program har varit mest 

närvarande på föräldramöten. 
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Forskningsfråga 4: Ser man någon skillnad i hur valet görs beroende på vilken grad av kulturellt 

kapital i form av social- och utbildningsbakgrund eleven har med sig? 

Elever med föräldrar som har högskoleutbildning tenderar i högre grad att välja studieförberedande 

program. De är noga med skolans rykte och föräldrarna har i högre grad varit aktiva med att ge 

information, söka information tillsammans med eleven samt att välja via nätet. 

Elever till föräldrar som har gymnasieutbildning eller motsvarande har då i motsvarande grad valt 

yrkesförberedande program, de prioriterade ämnena vid frågan om intresse men uppvisade en högre 

procent på alternativet mamma och pappa tycker att programmet/inriktningen är bra. 

 

Forskningsfråga 5: Ser man någon skillnad på hur valet görs beroende på vilket program eleven 

väljer? 

Elever som väljer studieförberedande program prioriterar programmet, tycker att ämnena är viktigast 

men också att kunna studera vidare. De är noga med skolans rykte, föräldrarna har varit delaktiga 

främst genom samtal med eleven. 

Elever som har valt yrkesförberedande program har även de prioriterat programmet. De är intresserad 

av ämnena men vill också i hög grad få ett arbete efter gymnasiet och uppvisade en högre grad av 

alternativet mamma och pappa tycker det verkar bra under programvalet/inriktningen. Viktigaste 

anledningen till att välja skola är att programmet finns där. Föräldrar påverkar till högsta grad men i 

denna kategori har alternativet lärare som påverkanspersoner fått dubbelt så hög svarsfrekvens som 

motsvarande inom studieförberedande gruppen.  

Skillnaden verkar ligga i den sociala miljön eftersom föräldrarna innehar den högsta påverkansfaktorn 

inom båda grupperna och även många av de övriga siffrorna påvisar likartade tankesätt oavsett 

programval. Alltså borde bakgrunden vara den faktor som särskiljer de båda åt. 

 

Vår hypotes löd som följer: Att föräldrar med hög utbildningsnivå är mer engagerade och inblandade i 

valet till gymnasiet än vad föräldrar med en lägre nivå är. Denna hypotes får nog anses som verifierad 

då både bakgrundslitteratur och våra forskningsresultat visar på att dessa föräldrar i högre grad deltagit 

i föräldramöten, informerat samt letat information tillsammans med sitt barn och varit med och 

genomfört valet på nätet. 

7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Vad vårt arbete främst har visat är att den ganska exakt följer den litteratur som redan finns inom 

området. Den sociala bakgrunden spelar en större roll än vad vi vill tro (eller vet). Vad gäller vår 

problemställning och våra forskningsfrågor så kunde vi kanske så här i efterhand ha varit mer 

precisa i våra frågor, vi hade en aning om och ett intresse för föräldrarnas påverkan redan från 

början så vi kunde eventuellt ha nischat in oss mer direkt på detta område på en gång.  

Förtjänsten är ju att vi fick en bred bild av hur valsituationen ser ut för några niondeklassare i två 

väldigt socioekonomiskt skilda områden. Bortfallet var marginellt (2-3 stycken av 77) så svaren 

kan anses som ganska rättvisande. Häri kan man kanske också sägas se styrkan i arbetet, de elever 

som svarat på frågorna gjorde det utförligt och svarsfrekvensen var som sagt hög. Om vi tillfört 

något nytt i området är svårt att säga men det har åtminstone gett oss som uppsatsförfattare en mer 
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nyanserad bild av hur olika förutsättningarna kan se ut för elever som står inför en av sina första 

stora brytpunkter i livet. 

7.2 Metoddiskussion 
Vi valde att använda oss av en kvantitativ metod då vi var intresserade av att få en övergripande 

bild av vad och hur elever påverkas vid sitt val till gymnasiet. Denna metod gav oss även möjlighet 

att göra en jämförelse mellan två olika kommuner med lite skild social och utbildningsmässig 

bakgrund bland sina invånare.  

I våra enkäter upptäckte vi i efterhand att vissa frågor kunde/hade till viss del missförståtts av våra 

respondenter, vilket självklart påverkade resultatet, svårt att avgöra detta innan då vi var väldigt 

noggranna i vårt förarbete och delade ut två testenkäter just för att minimera denna risk. Särskilt 

fråga 1 anade vi efteråt hade blivit feltolkad. Ett par respondenter hade istället för att rangordna 

alternativen 5-1 gjort tvärtom. Självklart kan vi inte vara säkra på att det inte skulle se ut så men då 

rangordningen var så diametralt motsatt alla andra så gjorde vi antagandet att det nog blivit fel. 

Såhär i efterhand diskuterade vi även möjligheten att komplettera uppsatsen med ett par kvalitativa 

intervjuer men det föll dock inte inom tidsramen. Det kunde ha varit intressant att ställt följdfrågor 

till ett par elever från varje kommun för att kunna fått en djupare förståelse i hur de tolkat 

enkäterna å ena sidan och hur de upplevt sin valsituation å den andra sidan.   

 

7.3 Diskussion om framtiden  

I vår profession som SYV kan det vara viktigt att involvera/informera föräldrarna på fler och mer sätt, 

detta eftersom våra resultat gav ett otvetydigt svar på att vad mamma och pappa tycker spelar roll för 

ungdomarna trots allt.  

Vad kan de nya ”elitskolor” tillföra som nu diskuteras på flera platser i Sverige. Ett antagande skulle 

kunna vara att den snedrekrytering som vi tagit upp i denna uppsats startar ännu tidigare i åldrarna. 

Forskning har visat (Fransson & Lindh 2004:44) att det genom utbildningspolitiska insatser är svårt att 

komma tillrätta med detta problem eftersom det hänger ihop med de ”sociala skiktningarna i 

samhället”. Om man då redan i de tidiga åldrarna satsar på elitutbildningar borde detta leda till en ännu 

tidigare utsortering än idag. 
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Bilaga 1  

Missivbrev till rektor 

 

Hej (Rektorns namn)! 

 

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

precis i startskedet av att börja skriva vår C-uppsats. 

 

Uppsatsen kommer att handla om något så spännande som föräldrarnas engagemang i och 

påverkan på elevens gymnasieval. Vi skulle gärna vilja komma till er skola och ställa 

frågor till två klasser i årskurs 9 och då i form av enkäter, för att få ett underlag för oss att 

börja skriva vår C-uppsats. 

 

Vi vore väldigt tacksamma om det gick att ordna. Om vi skulle kunna få komma veckan 

efter påsklovet dvs. vecka 16 vore det jättebra. Vi hör av oss i slutet på den här veckan för 

att boka in en möjlig tid. 

 

Hör av dig till oss på mail eller telefon om du har några frågor. Självklart kommer alla 

medverkande att få vara anonyma och uppgifterna som framkommer kommer bara att 

användas i vårt forskningsarbete. 

 

 

Vänliga hälsningar Lena Sjölinder & Maria Öjelind Mikaelsson 

 

Kontaktuppgifter: 

 

Lena Sjölinder   ………………. 

Maria Öjelind Mikaelsson ………………….. 

 

Vår handledare på Stockholms universitet heter Fredrik Hertzberg och kan nås på 

……………………….. 
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Bilaga 2 Enkät 

Valet till gymnasiet 

1. Vad var viktigast för dig när du sökte till gymnasiet? 

Rangordna alternativen nedan på en skala från 1-5 där 5 är mest och 1 

är minst 

Skriv siffran framför alternativen 

 

□Närhet till skolan 

□Gå tillsammans med kompisar 

□Val av program 

□Val av skola 

□Vad mamma och/eller pappa tycker 

 

2 . Vilket program och vilken inriktning har du valt till gymnasiet? 

Om du valt en annan lokal inriktning skriv vilken längst ner  

□ Barn- och fritidsprogrammet  

□Fritid   □ Pedagogisk och social verksamhet 

□ Byggprogrammet 

□ Husbyggnad  □Anläggning  □Plåtslageri  □Måleri 

□ Elprogrammet 

□Datorteknik □Elektronik □Elteknik □Automation 

□ Energiprogrammet 

□Drift och underhållsteknik  □Sjöfartsteknik □VVS Kylteknik 

□Estetiska programmet 
□Dans □Musik □Bild och formgivning □Teater 

□Fordonsprogrammet 

□Personbilsteknik □Maskin- och lastbilsteknik □Transport □Karosseri 

□Handel & Administrationsprogrammet 

□Handel och service  □Turism och resor 

□Hantverksprogrammet 
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□Hotell- och restaurangprogrammet 

□Hotell  □Restaurang och måltidsservice 

□Individuella programmet 

□Industriprogrammet 

□International Baccalaureate 

□Livsmedelsprogrammet 

□Medieprogrammet 

□Medieproduktion □Tryckteknik 

□Naturbruksprogrammet 

□Naturvetenskapsprogrammet 

□Naturvetenskap  □ Matematik och datavetenskap □Miljövetenskap 

□Omvårdnadsprogrammet 

□Samhällsvetenskapsprogrammet 

□ Ekonomi □Kultur □Samhällsvetenskap □Språk  

□Teknikprogrammet 

□Annan lokal inriktning 

Svar:_____________________________________ 

3. Varför har du just valt det programmet och den inriktningen? 

□Är intresserad av ämnena 

□Vill studera vidare till högskola/universitet 

□Får förhoppningsvis jobb om jag gått det programmet efter gymnasiet 

□Kompisar har valt samma program 

□Mamma/Pappa tycker det är bra 

 

 

 

4 a. Vilken skola har du valt till gymnasiet?  

 

Svar: 

______________________________________________________________________ 
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4 b. Varför har du valt den skolan? 

□Ligger inte långt från mitt hem 

□Skolan har bra rykte 

□Kompisar går där 

□Mamma/Pappa tyckte den skolan verkar bra 

□Det programmet finns på den skolan 

 

 

5 a. Vilka personer har påverkat dig i ditt val till gymnasiet 

Flera kryss får göras.  
 

□Din mamma och/eller din pappa 

□Kompisar 

□Studie- och yrkesvägledaren på din skola 

□Lärare 

□Nära bekant till familjen 

□Ingen person 

□Någon släkting - vem i så fall 

 

Svar:___________________________________________________________________ 

□Annan person. Vem? 

 

Svar:_____________________________________________________________ 

5 b. Om du rangordnar personerna nedan på en skala från 1-10 där 10 

är mest och 1 är minst, hur mycket har personerna påverkat dig. 

0=ingenting 

Skriv siffran framför personen 

 

□Din mamma och/eller din pappa 

□Kompisar 

□Studie- och yrkesvägledaren på din skola 
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□Lärare 

□Nära bekant till familjen 

□Någon släkting 

□Annan person 

 

6. På vilket sätt har din mamma och/eller pappa varit delaktiga 

Kryssa i på alla sätt de har varit delaktiga 

 

□Varit med på öppet hus 

□Varit med på mässor (ex. gymnasiemässan) 

□Diskussioner tillsammans med dig 

□Information 

□Tillsammans letat upp information på nätet 

□Hjälpt till att välja på nätet 

□Deltagit på föräldramöte angående valet och gymnasieinformation 

 

7. Var du och din mamma och/eller din pappa överens om ditt val 

□Ja 

□Nej 

□Pappa överens men inte mamma 

□Mamma överens men inte pappa 

□Vet ej 

□Kommentar_____________________________________________________ 

 

8. Hur lång utbildning har din mamma? 

□Grundskola 

□Gymnasium 2 år 
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□Gymnasium 3år 

□Högskola 3 år eller mindre 

□Högskola mer än 3 år 

□Vet ej 

 

9. Hur lång utbildning har din pappa? 

□Grundskola 

□Gymnasium 2 år 

□Gymnasium 3år 

□Högskola 3 år eller mindre 

□Högskola mer än 3 år 

□Vet ej 

 

10. Vad gör din mamma idag? 

□Jobbar 

□Studerar 

□Arbetslös 

□Annat 

 

Om du kryssat i jobbar, vad jobbar hon med? Yrke? Försök att svara så exakt 

som möjligt 

 

Svar:_____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Om du kryssat i studerar, vad studerar hon till? Försök att svara så exakt som 

möjligt 

Svar: 

_______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 
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Om du kryssat i annat förklara närmare 

 

Kommentar: 

-

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

11.Vad gör din pappa idag? 

□Jobbar 

□Studerar 

□Arbetslös 

□Annat 

 

 

Om du kryssat i jobbar, vad jobbar han med? Försök att svara så exakt som 

möjligt 

Svar: ____________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

Om du kryssat i studerar, vad studerar han till? Försök att svara så exakt som 

möjligt 

Svar: 

_______________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

Om du kryssat i annat förklara närmare 

 

Kommentar: 

-

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

____ 

 

 

Tack för din medverkan!  


