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Abstract 
Hösten 2011 infördes en ny gymnasiereform i Sverige (GY11) och förutsättningarna på 

gymnasienivå förändrades. Eleverna ska nu välja mot en yrkesförberedande eller 

studieförberedande examen redan i årskurs nio. De gemensamma kärnämnena har minskat, 

möjligheter att läsa in högskolebehörighet på yrkesförberedande program har förändrats och det har 

tillkommit två nya examensformer. Skolan har, i Sverige, under de senaste två seklerna förändrats, 

både inom organisationen och gentemot samhällsförändringar. Skolan har under åren haft många 

olika uppdrag, bland annat som kunskapsförmedlare, förvaringsplats och producent av arbetskraft. 

Under det senaste seklet har skolan även använts som sortering av människor från olika klasser i 

samhället. Tidigare fanns det en skola för arbetarklassens barn och en för högre klassers barn och 

skolans uppdrag var att sortera eleverna till rätt plats i livet. Under efterkrigstiden, och fram till 

2000-talet, gjordes strukturella förändringar av skolan för att minska den sociala snedrekryteringen 

till högre utbildningar och gymnasieskolan gjordes om. Det som nu, år 2011, skett är en förändring i 

motsatt riktning. Även om skolpolitiker eller partier inte talar om sortering handlar det om att vissa 

sociala klasser har andra förutsättningar att ta till sig och utnyttja, utbildning på olika sätt.  

 

Denna uppsats handlar om den nya gymnasiereformen (GY11) och huruvida valet till gymnasiet 

påverkas av elevernas sociala bakgrund. Uppsatsen handlar även om gymnasiereformens historiska 

kontext och hur de förändringar som gjorts har påverkat den sociala sorteringen. Resultatet av 

undersökningen visar att det finns en viss social skillnad mellan de ungdomar som valt att gå på ett 

studieförberedande program och de som valt att gå på ett yrkesförberedande, både efter 

gymnasiereformen 2011 men även före. Jämförelser med tidigare studier visar att det är svårt att dra 

några slutsatser om eventuella skillnader då resultatet visar det samma. Många elever som kommer 

från en högre social bakgrund väljer oftast att gå på ett studieförberedande program, såsom 

naturvetenskapligt eller samhällsvetenskapligt. De elever som istället kommer från en lägre social 

klass, och kanske då även med ett mindre kulturellt kapital, väljer oftare att gå på ett 

yrkesförberedande program. Undersökningen visar även, i koppling till tidigare forskning och teori, 

att valet till gymnasiet görs i en kontext, en kontext eleverna allt som oftast känner sig hemma i.  

 

Sökord: Social snedrekrytering, GY11, habitus, sortering 
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Förord och författarens tack 
Att vara lärare idag innebär en mängd olika arbetsuppgifter. En av dessa är att se varje elevs 

förutsättningar och ge möjligheter, oavsett vad dessa innebär, att kunna uppnå målen. Just på grund 

av detta är det viktigt för alla som arbetar med barn och ungdomar att vara medveten om vad som 

påverkar människors möjligheter att exempelvis utbilda sig. När förutsättningarna förändras, som i 

och med den nya gymnasiereformen, är det viktigt att fundera över om dessa förändrar vissa elevers 

möjligheter till t.ex. vidare studier och i så fall på vilket sätt. Lärarnas uppdrag är dubbelt, likaså 

skolans. Kunskapsförmedling och en social uppfostran ska ligga till grund för skolans utbildning 

men alla elever har inte samma förutsättningar. Skolan ska dock vara till för alla. 

 

 

Jag vill rikta ett stort tack till de elever som deltagit i undersökningen och de lärare som ställt upp 

med lektionstid för att jag skulle ha möjlighet att genomföra studien. Utan er hade den här 

uppsatsen inte varit möjlig. Ett tack går även till mina handledare, Jan Andersson och Eva Fasth, 

som med konstruktiv kritik och frågor hjälpt mig att slutföra uppsatsen. Jag vill även tacka min vän, 

Ylva, för många kvällars diskussioner kring frågeställningar, metod och resultat. Till sist vill jag 

tacka min sambo, Mustafa, för att han orkat lyssna på alla funderingar som dykt upp under arbetets 

gång.   
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Förkortningar 

NV – Naturvetenskapligt program 

SP – Samhällsvetenskapligt program 

FP – Fordonsprogrammet1 

HV - Hantverksprogrammet2 

 

 

 
1 Förteckningarna över program har förändrats efter GY11 och det som tidigare var fordonsprogrammet (FP) är nu 

uppdelat i två program: Fordons- och transportprogrammet (FT) och Bygg- och anläggningsprogrammet (BA). Jag 
har dock lagt ihop dessa två och kommer att omnämna dem som FP. 

2 Representeras i empirin av inriktningarna Frisör, Skönhet och hälsa och Floristprogrammet. 
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Kapitel 1 Inledning 
Idag präglas samhället av allt större valfrihet och med allt fler alternativ befinner sig dagens 

ungdomar i en tid av valmöjligheter. Val av skola, gymnasieprogram och framtid ter sig allt 

viktigare och politiker och politiska agendor påverkar allt mer valfriheten. Valen sker dock inte i ett 

vakuum. Alla människor påverkas och påverkar, på olika sätt och av olika faktorer. Allt mer i 

dagens samhälle verkar handla om vikten av val och valfrihet. Men har valfriheten bara vinnare? 

 

1.1 En gemensam skola 
Under de sista decennierna på 1800-talet lanserades den så kallade bottenskolan, en skola för alla 

samhällskikts barn, då det parallella skolsystem som existerade upplevdes som odemokratiskt. En 

gemensam skola skulle då kunna överbrygga de sociala skillnaderna i samhället (Arman Jönsson 

1986:11). I november i år kom Skolverkets rapport med statistik kring det första gymnasievalet efter 

införandet av den nya gymnasiereformen (GY11). Statistiken är preliminär3 men visar att de 

studieförberedande programmen ökat med 3 procentenheter samtidigt som yrkesföreberedande 

program har tappat elever med ca 4 procentenheter (Skolverket, 2011a). Även om vi inte kan se 

betydelse av social bakgrund i statistiken kan vi se att det har skett en förändring. 

 

När gymnasiereformen på 1990-talet genomfördes var parollen en likvärdig skola med 

högskolebehörighet för alla, detta oavsett om eleven gick på ett studieförberedande eller 

yrkesförberedande program. Den sociala snedrekryteringen skulle minska och skolan skulle ha en 

roll i detta. Nu, hösten 2011, har, i och med gymnasiereformen 2011, förutsättningarna förändrats en 

del. Det finns fortfarande möjlighet för elever på yrkesförberedande program att få 

högskolebehörighet4, men möjligheterna till lika utbildning för alla har förändrats. När eleverna nu 

ska göra ett aktivt val i årskurs nio om vilken riktning de vill att livet efter skolan ska ta ser valet 

annorlunda ut. Tidigare forskning, både inom Sverige och utomlands, har visat att elevers sociala 

bakgrund spelar roll när det kommer till vilka val ungdomar gör i skolans värld. 

 

Gymnasiereformen 2011 är ett aktuellt ämne. Debatten som föregått har handlat om vad skolans 

uppdrag ska vara och huruvida alla elever ska läsa in högskolebehörighet. Denna uppsats behandlar  

 
3 Fullständig statistik kommer att presenteras tidigast mars 2012 (Skolverket, 2011a) 
4 Genom aktiva tillval av kurserna svenska2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk 3 och 

engelska 6 
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skolans uppdrag kopplat till val och social bakgrund och uppsatsen har sitt fokus i denna aktuella 

och omdebatterade fråga. Från oppositionen har en enighet med regeringen hörts om ett 

genomförande av en ny gymnasiereform. Oppositionen menar däremot att de är missnöjda med att 

högskolebehörigheten tas bort på yrkesprogram och att estetisk verksamhet tas bort som kärnämne 

(Socialdemokraterna 2011a). 

 

1.2 Uppsatsens disposition 

I kapitel 2 presenteras uppsatsens syfte och de frågeställningar som ligger till grund för 

undersökningen. I kapitel 3 redovisas en historisk bakgrund över skolans utveckling och de 

reformer som tidigare genomförts. Fokus ligger på 1900-talets reformer och den reform som nu 

införts. Gymnasiereformen 2011 (GY11) har en politisk bakgrund som även den presenteras i 

kapitel 3. I kapitlet efter, 4, presenteras tidigare forskning kring gymnasieval och social bakgrund. 

Kapitel 5 ägnas åt teori, främst med bakgrund i Pierre Bourdieus begrepp habitus. Även här ligger 

fokus på social bakgrund. Metod och genomförande finns att läsa om i kapitel 6 och resultatet av 

empirin presenteras i kapitel 7. Uppsatsen avslutas med kapitel 8 och 9 där analys och diskussion 

får stå som slutord. 

 

Kapitel 2 Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka 2011-års gymnasiereforms nya examina ur ett 

klassperspektiv mot bakgrund av skolans funktion, då skolan tidigare haft uppdrag både som 

förvaringsplats och sorteringsverktyg men även som kunskapsförmedlare. Vilken effekt den nya 

uppdelningen av examina på gymnasiet har fått kommer även att diskuteras. Huruvida man kan se 

om elevers sociala bakgrund har spelat någon roll i valet till gymnasiet efter gymnasiereformen 

2011 och i så fall på vilket sätt är en del av uppsatsens undersökning. 

 

Jag har valt att utgå från följande frågeställningar: 

– På vilket sätt kan GY11 sättas in i en historisk kontext? 

– Hur kan man se att social tillhörighet/social bakgrund har påverkat valet av gymnasieprogram?        

– Hur har de strukturella förändringar som gjorts i och med gymnasiereformen 2011 påverkat den 

sociala sorteringen? 
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Kapitel 3 Bakgrund 

Gymnasiereformen 2011 är inte den första skolreform som genomförts under de senaste 100 åren, 

utan ett led i en utveckling där skolan, precis som andra institutioner, är föremål för 

förändringsarbete. För att senare kunna analysera och förstå resultatet av reformen kan det vara av 

vikt att titta på hur skolan utvecklats de senaste två seklerna, med fokus på 1900-talet. I detta kapitel 

kommer att ges en kortare historisk överblick över skolans utveckling, samt en genomgång av den 

sorteringsfunktion som varit föremål för en del debatter. Kapitlet kommer även att innehålla en 

bakgrund till gymnasiereformen 2011 i form av den proposition som låg bakom reformen 2011, en 

presentation av de nya examina som införts för gymnasienivå och reformens innebörd i korthet. En 

undersökning av de idéer som ligger till grund för de ändrade examina på gymnasienivå kan ge en 

förståelse för den tidigare nämnda historiska kontexten. Dessa idéer exemplifieras i denna uppsats 

genom regeringens proposition och reformens genomförande. Fokus kommer att ligga på 

motiveringar till de reformer som tidigare gjorts och tidigare skillnader mellan yrkes- och 

studieförberedande utbildningar. 

 

3.1 Skolans historiska bakgrund 
En organiserad skola har funnits i Sverige sedan 1700-talet, men kan sägas ha utvecklats under 

1800-talet för att sedan under mitten av 1900-talet organiseras i den form vi nu känner till den. 

Under dessa decennier har anledningarna till skolans existens och organisation varierat. Det har 

handlat om förvaring av barn, sortering, förberedelser inför arbete och studier samt uppfostran. 

Nedan kommer jag att ge en kortare historisk genomgång av den svenska skolans utveckling med 

fokus på 1900-talets reformer från en bottenskola till 1968 års skolreform, med en sammanhållen 

gymnasieskola som resultat, fram till dagens gymnasiereform – GY11.   

 

3.1.1 En historisk sammanfattning 

I slutet av 1700-talet påbörjades i många länder stora förvandlingar av samhället, så även i Sverige. 

Så småningom ledde dessa fram till den industriella revolutionen i slutet av 1800-talet. Detta 

innebar i stort för Sverige att förutsättningarna på landsbygden förändrades och städerna växte. 

Många människor flyttade från landsbygden till städerna samtidigt som dödligheten i landet var 

stor. För de lägre samhällsklasserna var förhållandena svåra och arbetsvillkoren för de sämst ställda 

var allt annat än säkra. På den här tiden bildades även nya samhällsinstitutioner som till exempel  
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fattigskolor, friskolor och katekesskolor (Sandin 2003:56). Skoldebatterna kretsade runt ansvar och 

utbildning i koppling till samhällsklasserna. Barn i underklassen sades vara en fråga för polis och 

fattigvård och ansågs behöva uppfostran medan barn från medel- och ämbetsmannaklassen 

förväntades få bildning. I senare delen av 1800-talet infördes skoltvång för barn mellan 7 och 12 år 

och skolan karakteriserades då mer av att sysselsätta barnen och hålla dem borta från gatorna än att 

förbereda dem för ett yrke. I samband med den tekniska utvecklingen automatiserades fabrikerna 

och barnen blev överflödiga i fabrikerna (Sandin 2003:57). I och med strävan efter att öka 

avkastningen, och med teknikens hjälp, avskaffades på så vis barnarbetet i Sverige. Detta gav 

istället en barnarbetslöshet (Olsson, 2002). Under de sista decennierna på 1800-talet lanserades den 

så kallade bottenskolan, en skola för alla samhällskikts barn, då ett parallellt skolsystem upplevdes 

som odemokratiskt. En gemensam skola tänktes även kunna överbrygga de sociala skillnaderna i 

samhället (Arman Jönsson 1986:11). Tidigare gick de lägre klassernas barn i folkskolan och barn 

från högre klasser i läroverk och privata skolor. Sandin (2003) menar att rädslan för arbetarrörelsens 

framväxt kan ha drivit fram tanken om en skola för alla. Men för att även de högre klassernas barn 

skulle tänkas gå där måste förhållandena i bottenskolan förbättras (Sandin 2003:60).    

 

Bengt Abrahamsson (1973) skriver att införandet av obligatorisk folkundervisning i Sverige inte 

främst handlade om ett bildande av folket, utan en form av organiserad fattigvård på grund av den 

allt mer växande underklassen och behovet av att kontrollera den. Skolans tidigare funktion var 

förvaringsplats då det behövdes en plats för barnen att vara på då samhället inte var byggt för barn 

att vistas på utan övervakning (1973:11f).   

 

I mitten av 1900-talet genomfördes stora utbildningsreformer och 1961 kom grundskolereformen. 

Samtidigt genomgick även yrkesutbildningen en stor förändring och den teoretiska utbildningen på 

gymnasier och realskolor steg markant samtidigt som intagningen till universitet och högskolor 

ökade (Nilsson 2003:320). Detta kan ses, menar Lisbeth Lundahl (2008), mot bakgrund av att 

näringslivet utvecklades under 1950- och 1960-talet samtidigt med ett ökande välstånd, vilket ledde 

till en ökad efterfrågan på gymnasial- och yrkesutbildning. Gymnasiets historiska utveckling kan 

sägas börja år 1905 då läroverken delades upp i realskolor och gymnasier och den frivilliga 

yrkesutbildningen som före år 1940 mestadels var förlagd till arbetslivet. Under 1940-talet ökade  

 

antalet yrkesskolor, men 1968 gjordes gymnasieskolan till en sammanhållen skola för både studie- 
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och yrkesförberedande utbildningar. 1991 togs det beslut om den skolreform5 som implementerades 

läsåret 94/95. Ett av de problem som politiker ville lösa med 1968-års reform med en sammanhållen 

gymnasieskola var arbetslivets växlande behov, ett annat var arbetslivets efterfrågan på utbildning 

efter grundskolan (Lundahl, 2008:33). 

 

På 1970-talet formulerade fackförbunden sina krav på förändringar i gymnasieskolan. Bland annat 

LO och TCO menade att när arbetslivets strukturer förändras faller meningen med specialiserade 

gymnasielinjer och de bör därför ersättas av bredare utbildningar för att främja demokrati i 

arbetslivet och för att motverka ett samhälle uppdelat i klasser. En påverkansfaktor skulle även 

kunna tänkas vara den stigande arbetslösheten under 1970-talet (Lundahl, 2008:34f).    

 

På 1990-talet återkom intresset för skolreformer, ett intresse som legat nere bland annat till följd av 

ekonomiska faktorer som till exempel industrinedläggningar och hög inflation under 1970-talet. En 

av förändringarna som gjordes var att öka yrkesutbildningarnas linjer från två till tre år och antalet 

högskoleplatser ökades. Dessutom förlängdes antal skolår i och med införandet av obligatorisk 

förskoleverksamhet för 6-åringar (Nilsson 2003:320f). En konsekvens av reformen på 1990-talet 

var att skillnaderna mellan yrkes- och studieförberedande program minskade. Alla 

gymnasieprogram hade gemensamma kärnämnen och alla gav högskolebehörighet. Dessutom 

delades eleverna på respektive program upp i specialiseringar tidigast det andra året på gymnasiet. 

1991-års gymnasiereform blev mottagare för kritik från borgerliga partier som motsatte sig att 

yrkesutbildningen förlängts, samt att skillnaderna mellan yrkes- och studieförberedande program 

hade minskat (Lundahl, 2008:36f). 

 

År 2000 påbörjades den utveckling som idag har lett fram till GY11, som initierades av en 

socialdemokratisk regering vilka tillsatte en utredning för att se över gymnasieskolans utbud av 

studievägar. Återigen kom man fram till att gymnasieutbildningen inte motsvarade arbetslivets krav 

och den snabba förändringstakt arbetslivet befinner sig i. Ett av målen som formulerades var att 50 

% av en årskull skulle gå vidare till högre studier innan 25 års ålder. Några av de problem som 

beskrevs var en kvarstående snedrekrytering, både socialt och könsmässigt (Lundahl2008:37). 

 

Inför valet 2006 gick de borgerliga partierna ut i ett gemensamt valmanifest och beskrev sin vision 

för ett gymnasium med fler profileringsvägar och tydligare ingångar mot antingen yrkes- eller  

 
5 Dvs. innan 2011-års reform 
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studieförberedelse. Vad som står i regeringens proposition angående de nya examina kommer att 

presenteras i kapitel 3.2.3 och 3.2.4. Från den borgerliga sidan har t.ex. Folkpartiet uttalat sig om att 

det varken är möjligt eller önskvärt att alla ska bli akademiker, vilket de menar att gymnasiet syftar 

till då allt fler program har teoretiserats sen 1990-talet. Från borgerligt håll har det även kommit 

kritik mot att gymnasieskolan i sin tidigare form har homogeniserats på grund av försök att göra 

skolan lika för alla. En sak som betonas i koppling till behovet av en reform är gymnasiets 

möjlighet att möta arbetslivets krav och den förändringstakt som hela tiden pågår. Detta ingick även 

i det uppdrag Gymnasieutredningen fick år 2007 när de skulle analysera hur väl 

gymnasieprogrammen tillgodoser branschens behov. I det borgerliga arbetet med gymnasiereformen 

menade utbildningsministern att individer ska slippa det tvång det har inneburit att alla måste läsa in 

högskolebehörighet, vilket program man än går på. Kritiken från borgerligt håll har bland annat 

grundat sig i att inte alla elever har förmåga eller intresse för teoretiska studier och att det då är 

meningslöst och slöseri med resurser att tvinga dem att läsa mer än nödvändigt. I det borgerliga 

förslaget nämns inte uttalat tanken om skolans sociala funktion. I den socialdemokratiska 

utredningen i början av 2000-talet eftersöktes en bredare kompetens samt att man måste komma till 

rätta med den sociala och könsmässiga snedrekryteringen, vilket ansågs vara skolans ansvar 

(Lundahl, 2008). Från socialdemokratiskt håll har det även uttalats en enighet med regeringen i 

frågan om behovet av en ny gymnasiereform på 2000-talet. De menar däremot att de är missnöjda 

med att högskolebehörigheten tas bort på yrkesprogram och att estetisk verksamhet tas bort som 

kärnämne (Socialdemokraterna 2011a). 

 

3.1.2 Yrkesutbildningens historia 

1912 gjordes den första strukturella förändringen av yrkesutbildningen genom att göra det 

obligatoriskt för ungdomar, anställda inom industri och hantverk mellan 14-18 år, att gå på 

lärlingsskola. Det infördes även en frivillig möjlighet att läsa vidare inom yrkesskola från 17 år. 

Industrialiseringen, menar Ferm (SOU 2008:27), kan vara en av orsakerna till framdrivandet av 

yrkesskolor i Sverige med dess krav på utbildning som inte kunde fås i arbetslivet (SOU 2008:27). 

År 1920 inrättades kommunala verkstadsskolor på grund av arbetssituationen och att det var svårt 

för ungdomar att få jobb (Arnman och Jönsson, 1986). År 1936 tillsattes en ny utredning, 

rationaliseringsutredningen, som kritiserade yrkesutbildningen för att vara otidsenlig och inte ta 

hänsyn till arbetslivets behov av arbetskraft. Dessutom fanns det nu krav på en bredare kompetens 

och lösningen skulle vara att skilja på skolförlagd och arbetsplatsförlagd utbildning. År 1941  
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bestämde riksdagen att man skulle införa landstingskommunala centrala verkstadsskolor, och dessa 

kom att stå som modell för 50- och 60-talets kommunala skolors yrkesutbildning. 1940 tillkom 

Arbetsmarknadsorganisationernas yrkesutbildningskommitté (AY) som skulle lägga förslag om hur 

lärlingsutbildningen skulle kunna effektiviseras. Ledamöter i AY var representanter för fackförbund 

och arbetsgivare och dessa menade att poängen med yrkesutbildningen var att tillgodose arbetslivets 

behov av arbetskraft. Detta skulle ske med lärlingsutbildning på arbetsplatser tillsammans med 

teoretiska studier i skolan. Denna växelundervisning var viktig för att skapa en nära relation mellan 

arbetsliv och skola. (SOU 2008:27). 

 

Under andra halvan av 1950-talet och början av 1960-talet expanderade yrkesutbildningen efter att 

nya regeringsförslag antagits. Yrkesutbildningen skulle anpassas till de nya direktiven om 

obligatorisk 9-årig grundskola och för yrkesutbildningen betonades vikten av den teoretiska 

kunskapen likväl som den praktiska. Här betonades även samarbetet med arbetsmarknadens parter 

för uppdateringar om vad arbetslivet kräver. Ferm (SOU 2008:27) menar att en av de viktiga 

anledningarna till dessa förändringar var att stärka yrkesskolans konkurrenskraft gentemot 

gymnasium och fackskola6.  Det beslutades även 1964 att alla ungdomar skulle få minst en tvåårig 

utbildning efter grundskolan (SOU 2008:27). År 1968 togs beslut om en sammanhållen struktur av 

gymnasieskola, fackskola och yrkesskola vilket implementerades genom införandet av nya 

läroplaner, Lgy70 och yrkesskolans specialiseringar skedde först i år två. Första året ägnades till 

stor del åt allmänna ämnen. De allmänna ämnena skulle utgöra ca 10 timmar i veckan (Arnman och 

Jönsson, 1986). I slutet av 1980-talet antogs en ny reform för yrkesskolan. Det infördes ett tredje år 

med 10 procents arbetsplatsförlagd utbildning. Utredningar visade dock att skolorna inte anpassade 

sig efter de branschbehov som fanns och därför inrättades yrkesråd där branschens parter ingick. 

Dessa skulle bistå med råd och för att säkra utbildningens kvalité. I samband med detta utökades 

även de allmänna ämnenas obligatorier, förutom svenska, med samhällskunskap, idrott och 

specialarbete. Den senaste utformningen av yrkesutbildningen hade sin grund i propositionen Växa 

med kunskaper, 1991, där det fastslogs att all gymnasieutbildning ska vara likvärdig. 16 nationella 

program infördes och yrkesutbildningen i skolan skulle ge en bred grund att stå på och 

färdighetsutbildningens skulle ske i arbetslivet. Med detta var samverkan mellan skola och arbetsliv 

viktigt. Kärnämnen, gemensamma för alla nationella program, infördes så även på  

 
6 Fackskolan var utbildningstypiskt mellan gymnasiet och yrkesskolan. Mer teoretisk än yrkesskolan men mer praktisk 

än gymnasiet. Den bestod av ekonomisk-, social- och teknisk linje (Ferm, 2007). 
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yrkesprogrammen. Minst 15 procent av de treåriga yrkesprogrammen skulle arbetsplatsförläggas 

(SOU 2008:27) 

 

 I 2000-års betänkande, Åtta vägar till kunskap – en ny struktur för gymnasieskolan, slogs det fast 

att en allt för tidig specialisering i yrkesutbildningarna kunde förväntas fungera kontraproduktivt 

och samtidigt visade det sig att bara 60 procent av eleverna i gymnasieskolan uppnådde 

högskolebehörighet. I betänkandet slogs det fast att breda baskunskaper tillsammans med 

yrkeskunskaper var viktigt även i fortsättningen för yrkesutbildningar. Utgångspunkten för 

förslaget, om breda ingångar och specialiseringsval efter hand, var minskad könsmässig-, social- 

och etnisk snedrekrytering för en mer jämställd skola. 2004 lades ett nytt förslag fram som i korthet 

innebar breda kunskaper i yrkesutbildningen tillsammans med specialistkunskaper som motsvarade 

arbetsmarknadens krav. År 2006 blev det dock regeringsbyte och förslaget återkallades. (SOU 

2008:27)    
 

3.1.3 Studieförberedande studiers historia 

Under 1600-talet öppnades Sveriges första gymnasier och eleverna på dessa förbereddes för studier 

på universitet. Under 1800-talet förändrades utbildningarna och ämnena utökades med historia, 

geografi och statskunskap vid sidan om latin och teologi som fortsatt viktiga ämnen. År 1849 

infördes så kallade läroverk och 1904 infördes 4-åriga gymnasielinjer. En gymnasieexamen7 

infördes och i slutet av 1920-talet skapades en enhetlig skolform där gymnasiet följde på avslutade 

realskoleexamen. I och med skolreformen 1964 sammanfogades, som tidigare nämnts, de tre8 

gymnasieformerna till en enhetlig skolform. Studentexamen avskaffades och ersattes med centrala 

kunskapsprov och i början av 1970-talet fick de tre gymnasieformerna en gemensam läroplan, 

Lgy70. År 1976 föreslogs en reform där alla gymnasielinjer skulle innehålla både teoretiska och 

praktiska inslag, detta för att minska skillnaderna mellan de studieförberedande och de 

yrkesförberedande utbildningarna (SOU 2008:27). 

 

1994 kom en ny läroplan för de frivilliga skolformerna9, Lpf 94. Alla program, även de 

yrkesförberedande, gav högskolebehörighet. Åtta ämnen infördes som kärnämnen och två av  

 

 
7 Även kallad studentexamen från 1910 
8 Gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan 
9 Idag omfattande gymnasiet, gymnasiesärskolan, kommunala vuxenutbildningar och särvux 
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gymnasieprogrammen, naturvetenskapligt- och samhällsvetenskapligt program, visades tydligt vara 

studieförberedande. Ett mellanting mellan de studie- och yrkesförberedande programmen, infördes 

dessutom, det estetiska programmet. I början av 1990-talet infördes även möjligheten för friskolor 

att bedriva gymnasieverksamhet, vilken skulle motsvara den utbildning som fanns på kommunala 

skolor. En annan förändring var införandet av projektarbete (SOU 2008:27).     

 

3.2 Gymnasiereformens politiska bakgrund 
Gymnasiereformen 2011 initierades av den borgerliga regeringen år 2007, när de tillsatte en 

utredning som hade i uppdrag att föreslå en ny struktur för en reformerad gymnasieskola. I 

nästkommande kapitel presenteras gymnasiereformen i korthet, de största förändringarna i 

densamma, gymnasieutredningens rapport, även den i korthet, och regeringens proposition som 

ligger till grund för det beslut som riksdagen röstade igenom. I framför allt propositionen kan vi se 

de motiv och tankar som ligger bakom gymnasiereformen. 

 

3.2.1 Gymnasiereformen innebörd i korthet 

Så här beskriver regeringen (2011a) i korthet de förändringar i gymnasiet som införts efter 

reformen: 

 

• På yrkesprogrammen har tiden för allmänteori minskat. I stället ökar tiden för yrkesämnen. 
• Det lokala friutrymmet, till exempel möjligheten att starta lokala kurser och specialutformade program, har stramats upp. 
 Kraven för att komma in på gymnasiet har förändrats. Eleven måste ha lägst betyget Godkänt i svenska, engelska och matematik      

samt i minst nio andra ämnen för att vara behörig till de högskoleförberedande programmen [...]. För att vara behörig till yrkes 
programmen måste eleven vara godkänd i svenska, engelska och matematik samt i minst fem andra ämnen. 

• Två nya examina har införts: en högskoleförberedande examen och en yrkesexamen. 
 Programstrukturen är ändrad. Det humanistiska och det ekonomiska programmet har återuppstått. Samtidigt har det tidigare  

medieprogrammet införlivats i bland annat samhällsvetenskapsprogrammet. 
• Fem introduktionsprogram har ersatt det tidigare individuella programmet. (Regeringen, 2011a) 

På frågan om varför regeringen har valt att reformera gymnasieskolan svarar regeringens 

utbildningsdepartement bland annat att det var för många elever som avslutade studier utan 

godkända betyg och att gymnasiet inte förberedde eleverna tillräckligt på vare sig vidare studier 

eller för arbetslivet (Utbildningsdepartement, 2011b). Andra förändringar som genomförts är att 

strukturen för de gymnasiegemensamma ämnena, tidigare kallade kärnämnen, har förändrats. 

Historia har tillkommit och estetisk verksamhet har tagits bort. Hur många poäng av varje 

gymnasiegemensamt ämne eleverna ska läsa varierar mellan olika program (Regeringen, 2011b).  
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Utbildningsdepartement menade att ” Yrkesutbildningen hade en särskild tyngd i utredningen” 

(2011c). Reformen röstades igenom i riksdagen i oktober 2009 efter att Gymnasieutredningen, på 

uppdrag av regeringen, tagit fram ett förslag på en ny gymnasiestruktur. Denna följdes, efter 

remissrunda, av regeringens proposition, Högre krav och kvalité i den nya gymnasieskolan (2008), 

som låg till grund för riksdagens beslut. De praktiska förslagen har, på regeringens begäran, 

Skolverket tagit fram. Det handlar bland annat om översyn av examensmål, nationella program och 

inriktningar. Regeringen har sedan beslutat om dessa. När nu strukturen, och examensmålen, för 

yrkesutbildningen förändrats finns det fortfarande möjlighet för elever på yrkesutbildningar att läsa 

in behörigheten för universitet och högskola, både inom gymnasieutbildningen och senare inom den 

kommunala vuxenutbildningen (Utbildningsdepartement, 2011b).        

 

3.2.2 Regeringens proposition och gymnasieutredningens rapport 

Gymnasieutredningen fick år 2007 i uppdrag att lägga fram ett förslag för en ny struktur för en 

reformerad gymnasieskola. Anita Ferm, f.d. förvaltningschef, fick uppdraget att leda utredningen 

som fick namnet Framtidsvägen (SOU 2008:27). Nedan presenteras de problem som identifierats 

av gymnasieutredningen och hur en ny struktur för gymnasiet skulle kunna tänkas se ut. Senare i 

kapitlet presenteras i korthet även delar av den proposition som regeringen lämnade in angående en 

ny gymnasiereform, vilka förändringar man skulle kunna tänka sig och anledningarna bakom den 

nya åtskillnaden mellan yrkesförberedande- och studieförberedande utbildning och införandet av de 

nya examina på gymnasienivå. 

 

Gymnasieutredningen (SOU 2008:27) identifierar flera problem när det gäller hur 

gymnasieutbildningen utformats tidigare. Det fanns ingen tydlig bild av vilka program som var 

yrkes- respektive studieförberedande. Alla program, förutom naturvetenskapliga (NV)- och 

samhällsvetenskapliga (SP) programmet förberedde, enligt programmålen, både för arbetslivet och 

för vidare studier. NV och SP förberedde endast för vidare studier. Ett annat problem som 

identifieras är angående kärnämnen som Gymnasieutredningen menar inte fungerat särskilt bra på 

de yrkesförberedande programmen. Anledningen till detta tros vara att målen var för högt ställda 

och att eleverna inom dessa program hade svårt att nå upp till de krav som ställdes. Elever på de 

yrkesförberedande programmen upplevde ämnena som abstrakta och teoretiska och hade svårt att 

koppla dem till kommande yrkesliv (SOU 2008:27). Att yrkesprogrammens utgångar inte alltid 

överensstämmer med branschernas krav på kunskap är ytterligare ett problem som identifierats.  
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Även när det gäller de uttalat studieförberedande programmen, Samhällsvetenskapligt och 

Naturvetenskapligt program, är otydlighet ett problem.      

  

Regeringen skriver bland annat i sin proposition, Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan 

(2008), att gymnasieskolan 10 är allt för likformig och att yrkesutbildningen är för teoretiserande 

och de elever som går ett yrkesprogram hade svårt att slutföra sin utbildning. Dessutom, menar 

regeringen, gav inte de studieförberedande programmen tillräckliga förberedelser inför fortsatta 

studier på högskola och universitet. Dessutom ansåg regeringen att det måste finnas möjlighet för 

de elever som vill fortsätta direkt till yrkeslivet att göra det med goda yrkeskunskaper. Därtill krävs 

det att elever som förbereds inför fortsatta studier ska få möjlighet att utveckla kunskaper inför 

detta. För att höja kvalitén i yrkesutbildningen ska ett nära samarbete med arbetslivet införas 

(2008:37). Ett av skälen till en delad gymnasieskola är att det råder brist på kvalificerad arbetskraft 

samtidigt som ökad global konkurrens och snabb teknisk utveckling ställer andra krav i dagens 

samhälle. Stora pensionsavgångar och minskade barnkullar göra att behovet av arbetskraft ökat, 

därav efterfrågan på en gymnasial yrkesutbildning (2008:53f). 

 

Inför valet 2006 presenterade de borgerliga partierna i ett gemensamt valmanifest, Fler i arbete – 

mer att dela på (2006), hur de avsåg skapa olika utbildningsvägar. De skriver bland annat att gym-

nasiet ska bestå av tre inriktningar: studieförberedande program, där fokus ska ligga på teoretiska 

ämnen och ge grundläggande högskolebehörighet, yrkesförberedande program och lärlingsutbild-

ningar. På de sistnämnda programmen ska fokus istället ligga på karaktärsämnen och ”eleverna ska 

inte behöva läsa de kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet – om de inte vill” (Al-

liansen, 2006:17). De gymnasiegemensamma ämnena ska ha tydligt fokus mot det yrke utbildning-

en syftar mot. 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Dvs. dåvarande gymnasieskolan, innan GY11 infördes. 
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3.2.3 Två examina 

I propositionen beskrivs skillnaden mellan yrkes- och gymnasieexamen: 

 

”Skälen för regeringens förslag: Syftet med en gymnasieexamen är att befästa och förstärka kvalitén i svensk 

gymnasieutbildning. Genom de gymnasieexamina som föreslås ges ökade förutsättningar för målstyrning på 

nationell nivå och ett tydligt resultatmått införs, vilket även Statskontoret påpekar. Därigenom ökar den natio-

nella likvärdigheten, vilket leder till en högre kvalitet på gymnasieutbildningen. [...] Förslaget innebär två typer 

av gymnasieexamen. Studier på yrkesprogram leder till yrkesexamen och studier på högskoleförberedande 

program leder till högskoleförberedande examen. Regeringen anser till skillnad från utredaren att huvuddelen 

av examenskraven ska lagfästas, eftersom examen har en sådan dignitet och betydelse för elevens rättssäkerhet 

att kraven bör framgå av lag” (Regeringen, 2008:112). 
 

När det gäller yrkesexamen och den utbildning den föregås av menar Regeringen i propositionen, 

Högre krav och kvalitet i den nya gymnasieskolan (2008), att kvaliteten i yrkesutbildningen behöver 

stärkas och att utbildningen ska leda till att fler etablerar sig på arbetsmarknaden. Yrkesexamens 

införande syftar då till att dessa mål formuleras och att det blir tydligare vad en yrkesutbildning ska 

leda till samt vilka krav som ställs. I samarbete med yrkesutbildningarna ska lokala programråd ge 

stöd och råd till exempel angående examensmålen i utbildningen. Regeringen menar i propositionen 

att tidigare lämnade alltför många elever yrkesförberedande program utan slutbetyg, även om de 

slutfört större delen av utbildningen. Det mått som tidigare använts för att säkerhetsställa utbild-

ningarnas kvalitet har varit antal elever som uppnått högskolebehörighet. Om elever uppnått grund-

läggande behörighet till arbetslivet har varit mindre viktigt, skriver regeringen (2008). Det nya för-

slaget innebär att en yrkesexamen ska utformas med mål från arbetslivet, inte med högskolebehö-

righet som mål. Då eleven fått sin yrkesexamen ska detta vara ett bevis på att eleven införskaffat 

grundläggande behörighet för det yrke hon/han senare ska arbeta med. När fokus läggs på elevens 

yrkeskunnande kommer detta, enligt regeringen, att lyfta elevernas motivation till att fullfölja ut-

bildningen. Vissa gymnasiegemensamma11 ämnen ska fortfarande ingå i yrkesförberedande utbild-

ningar som till exempel svenska, matematik och engelska, vilka har betydelse både för yrkeslivet 

och för eleverna som samhällsmedborgare. Även gymnasiearbetet12 ska ingå som obligatoriskt 

ämne. Regeringen menar vidare att skolan bör samarbeta med branschorganisationer för att ta fram 

kurser som bör ingå i en yrkesexamen. Det ska även finnas möjlighet för elever på yrkesförbere-

dande  
 

11 Tidigare benämnda kärnämnen 
12 Tidigare benämnt projektarbete 
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utbildningar att läsa in behörighet till högskolan och Yrkeshögskolan13 vilket kan komma att bli ett 

alternativ för elever med yrkesexamen (Regeringen, 2008:113f). 

 

Förutom yrkesexamen kan en gymnasieutbildning leda till en högskoleförberedande examen. Denna 

examen syftar till att förbereda elever inför vidare studier på högskola/universitet. Regeringen me-

nar att goda kunskaper i svenska eller svenska som andraspråk, matematik och engelska är viktiga 

för att elever ska kunna tillgodogöra sig en högskoleutbildning. Detta då högre utbildning förutsät-

ter att eleverna kan förstå akademisk litteratur på både svenska och engelska och dessutom kunna 

omsätta kunskaperna både praktiskt och teoretiskt (Regeringen, 2008). 

 

Studierna på gymnasiet, menar regeringen, ska leda till en examen och dessa ska specificeras i ex-

amensmål. Examensmålen ska ligga till grund för programutformning och för planeringen av ut-

bildningen och undervisningen. Målen ska vara tydliga och visa vad utbildningen syftar till så att 

både elever och föräldrar samt arbetsgivare och andra ska kunna förstå dem. Vid avslutad gymna-

sieutbildning bör ett examensbevis14 utfärdas där det ska framgå vilken utbildning eleven läst och 

om eleven är behörig för högskolan. Om eleven slutfört programmet utan att ha uppfyllt kraven för 

en examen ska ett studiebevis där de kurser som eleven gått och de betyg eleven fått redovisas (Re-

geringen, 2008)    

 

3.2.4 Skolverkets beskrivning 

Skolverket (2011b) beskriver innehållet i den nya gymnasieskolan kortfattat genom att beskriva de 

olika delarna: behörighetskrav, ämnen och strukturer, lärlingsutbildning, examen, betygsskalan, 

riksrekryterande utbildningar och spetsutbildningar, vuxenutbildningen och programmen. Om 

gymnasieskolan skriver de yrkesprogrammen ska förbereda eleverna inför yrkeslivet och det ska 

vara möjligt för de elever som avslutat en sådan utbildning att direkt påbörja ett arbete. Dessa elever 

ska även ha möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet. De högskoleförberedande 

programmen ska förbereda inför studier på högskola. De gymnasiegemensamma ämnena som från 

och med hösten 2011 är nio till antalet. Skolverket visar även på skillnaderna mellan en yrkes- och 

en högskoleförberedande examen. De skriver att en yrkesförberedande examen kräver minst 2250  

 

 
13 Tidigare KY – Kvalificerad Yrkesutbildning 
14 Begreppet slutbetyg tas bort 
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poäng godkända av 2500, varav kurserna svenska/svenska som andraspråk 1, engelska 5 och 

matematik 1 måste vara godkända. 400 poäng av de programgemensamma ämnena och 

gymnasiearbete ska vara godkända. För att nå grundläggande högskolebehörighet på yrkesprogram 

krävs även minst godkänt på kurserna svenska/svenska som andraspråk 2 och 3 samt Engelska 6.  

För högskoleförberedande examen ska eleven ha minst 2250 poäng godkänt av 2500. Eleven ska 

också vara godkänd i svenska/svenska som andraspråk 1, 2 och 3, Engelska 5, 6 och Matematik 1 

samt ha gjort ett godkänt gymnasiearbete (Skolverket, 2011b). 

Betygsskalan har även förändrats från MVG-IG till stegen A-F och betoning på entreprenörskap ska 

genomsyra alla gymnasieprogram. 1 juli 2011 trädde en ny skollag i kraft som ska ge grundläggan-

de bestämmelser kring skolväsendet, till exempel ska samma regler gälla för både skolor i offentlig 

regi och för friskolor (Skolverket, 2011b) 

 

Kapitel 4 Tidigare forskning 

Det har under de senaste decennierna forskats en hel del om skolan, både i stort, historiskt, funktio-

ner och så vidare. Forskning som behandlat klass och den sociala skiktningen inom skolan som in-

stitution kommer nedan att presenteras för att denna uppsats, och empirin, ska kunnas sättas in i ett 

sammanhang. 

 

4.1 Social differentiering och skolan i forskningen 

1971 publicerades en undersökning som visade på hur utbildningen bland elever från olika sociala 

hemmiljöer varierade kraftigt. Den visade bland annat att knappt 1 av 10 ungdomar från socialgrupp 

III, 2 av 10 från socialgrupp II och 8 av 10 från socialgrupp I skrevs in vid universitet och högskolor 

vid tiden för undersökningen det vill säga, i slutet av 1960-talet. Gesser (1977) uttrycker sig kritiskt 

mot klassificeringen av socialgrupper men menar att relationen grupperna emellan ändå avspeglas i 

undersökningen (1977:24). 
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Göran Arnman och Ingrid Jönsson (1986) har i Olika för olika redogjort för resultatet av projektet 

”Segregation och särbehandling i grundskolan” 1981-1985. Arnman och Jönsson menar att det förr 

fanns en tydlig och allmänt accepterad social skiktning i skolan då skolan till och med var uppdelad 

i olika skolsystem för olika samhällsgrupper: folkskola och läroverksutbildning. De inte bara fanns, 

de hade olika mål, kunskapssyn och vände sig till olika samhällsklasser. När skolan sedan 

organiserades i en och samma obligatoriska skolsystem menades elevers resultat bero på 

individuella egenskaper såsom mål och begåvning istället för klasstillhörighet. Detta trots att det 

senare visat sig att elever från lägre samhällsklasser generellt får sämre utbyte av skolan, lägre 

utbildningsnivå och så vidare (1986:9). 

 

Resultatet av studien visade att elevernas socialgruppstillhörighet var mer avgörande för vilken linje 

på gymnasiet de sökt till än vad könstillhörighet visade sig vara. Tre gånger så många elever från 

socialgrupp III antogs till tvååriga praktiska linjer jämfört med socialgrupp I. Antagningen till 

tvåårig teoretisk linje visade sig vara mer jämn medan från socialgrupp I antogs 55 % till de 

teoretiska linjerna jämfört med en fjärdedel av ungdomarna från lågstatusgrupperna. Vidare visade 

Arnmans och Jönssons (1986) undersökning att de längre teoretiska linjerna var socialt segregerade 

på så vis att de linjer som har den tydligaste profileringen mot arbetslivet, teknisk och ekonomisk, 

har genomgåtts i större utsträckning av ungdomar från socialgrupp III (Arnman och Jönsson 

1986:39). 

 
”Utbildningsklyftorna minskar när hänsyn tas till de begåvningsmässiga förutsättningarna, men på samtliga 

begåvningsnivåer kvarstår betydande skillnader mellan olika sociala grupper. På den högsta nivån går t.ex. 

strängt taget samtliga från akademikerhem till postgymnasiala studier och två tredjedelar avlägger akademisk 

examen. På samma nivå är det mindre än hälften av arbetarbarnen som påbörjar studier och endast en fjärdedel 

som avlägger examen. Mönstret är det samma på samtliga nivåer, varför jag vill påstå att även när en sådan i 

hög grad socialt influerad variabel som begåvning hålls under kontroll, återstår en avsevärd del av den stora 

utbildningsklyftan mellan socialgrupperna” (Arnman och Jönsson 1986:40).      
 

Socialgruppstillhörighet påverkar likaså elevernas framtidssyn. Ungdomarna från de lägre 

samhällsskikten har en mer realistisk syn på framtiden och vet vad som väntar dem, och kan därför 

bättre anpassa sig till den. Ungdomar från högre samhällsskikt håller fler möjligheter öppna då 

deras framtid är mer oförutsägbar. För den sistnämnda gruppen skjuts slutmålet på framtiden och 

slutmålet är mer abstrakt än den tidigare gruppen som tenderar att ha konkreta mål som slutmål till  
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exempel hus, barn, familj (Arnman och Jönsson, 1986:81f). 

 

4.2 Skolans sorteringsfunktion 

Abrahamsson (1973) beskriver en syn på skolan som ersättare av tidigare sorteringsmekanismer så 

som till exempel börd eller viss socialgruppstillhörighet. Han menar att det var självskrivet för barn 

från högre socialgrupper att gå vidare för att läsa på gymnasium och universitet medan barn från 

arbetarklassen som bäst går vidare till folkskoleutbildning. Denna sortering berodde inte enbart på 

hur skolan var uppbyggd utan påverkades även av andra förhållanden utanför skolsystemet. 

Ekonomiska förutsättningar är en aspekt då möjlighet till internatskola, privata läroverk eller 

möjlighet till privatlärare påverkade i vilken riktning/hur långt upp i utbildningsväsendet ett barn 

hade möjlighet att nå (1973:13). 

 

1946-års skolkommission uppmärksammade även de inbyggda sorteringsfunktionerna i samhällets 

påverkan på skolsystemet och den sortering som skedde där. De menade att jämlikhetsproblemet 

egentligen inte främst kunde finnas orsak till i skolsystemet, men att lösningen kunde vara att 

genomföra en mer likvärdig värdering av alla yrken. De menade att ”Till detta kan skolan bidraga, 

men (de) dominerande faktorerna ligger dock utanför skolan. Först en ändring av värderingarna i 

samhället utanför skolan torde resultera i mer genomgripande förändringar i elevernas och 

målsmännens värderingar av de olika utbildningsvägarna inne i skolan” (Abrahamsson 1973:14). 

Arnman och Jönsson (1986) fortsätter i samma tankebanor när de beskriver hur en social 

differentiering kan åstadkommas i ett skolväsende utan att det har uttalats. De menar att det kan 

legitimeras på olika sätt till exempel genom att möjlighet till utbildning förutsätter ekonomiska 

medel, det vill säga genom exempelvis avgifter som då kan utestänga vissa grupper i samhället. 

Detta kan även åstadkommas genom rekryteringsregler såsom vissa bostadsområden, tidigare skolor 

eller elevers tidigare skolprestationer som vissa skikt i samhället har svårt att uppnå (Arnman och 

Jönsson, 1986). 

 

Gesser (1977) menar att det finns klara empiriska resultat som visar att det finns starka samband 

mellan det yrke/position på arbetsmarknaden en far har med den position på arbetsmarknaden 

barnen tenderar att få.  I och med liknande resultat har det visat sig att utbildningssystemet har en 

viktig, och legitim, roll att spela när det gäller reproduktion av social skiktning. En av 

anledningarna till detta kan, enligt Gesser, vara att det språkbruk och värderingar som finns  
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hos medelklassen stämmer bättre överens med det språk och de värderingar som finns inom 

utbildningssystemet än mellan arbetarklass och utbildningssystem (1977:38). 

 

Den sociala sorteringsprocessen pågår från det att eleverna börjar skolan, och tydliggörs genom val 

i grundskolan men än mer om man tittar på valen av utbildning i gymnasieskolan. En tydlig 

sortering skedde då det fanns särskilda kurser på grundskolan som kunde väljas fritt. Beroende på 

vilka särskilda kurser man läst hade man möjlighet att läsa olika linjer på gymnasiet. Arnmans och 

Jönssons (1986) undersökning visar på att dessa val berodde på social bakgrund. Gymnasieskolans 

linjer hade en uttalad sortering genom de olika linjernas inriktning. De längre teoretiska linjerna 

hade som mål att förbereda för vidare studier vilket krävs för höga positioner i arbetslivet medan de 

kortare, oftast praktiska, linjerna förberedde med kunskaper för arbetsmarknadens fysiska arbete. 

Skillnaden mellan de olika linjerna exemplifierades i kursplanen i samhällskunskap15 som uttalat 

hade olika mål med undervisningen på olika linjer. Exemplifieringen av ämnets karaktär visar på 

den betydelse gymnasieskolan har när det gäller reproduktion av olika samhällsklasser. På 

yrkeslinjerna var ämnet mer inriktat mot arbetslivet och dess parter och syftar nästan enbart till att 

förbereda eleverna för arbetslivet. Det kan sägas att gymnasieskolan reproducerar klassamhället då 

elever på de olika linjerna delades upp och förbereddes mot olika framtider. Här kopplar Arnman 

och Jönsson kunskap om samhället till Pierre Bourdieus begrepp ”kulturellt kapital” som han 

hävdar är en viktig del av samhällets reproduktion av klassamhället (Arnman och Jönsson 

1986:43ff). Vi återkommer till Bourdieu i teorikapitlet. 

 

Olsson (2001) menar att den sociala snedrekryteringen minskade under hela efterkrigstiden på 

grund av de insatser som riktades just mot detta. Andra samhällsförändringar för ökad jämlikhet 

gjorde att klassamhällets påverkan på utbildningssystemet minskade. Däremot under 1990-talet 

hände något. Möjligheterna för arbetarklassens barn till högre utbildning ökades, men elitens barn 

fick då ännu fler möjligheter att hitta en skräddarsydd utbildning då utbudet ökade samtidigt som 

antalet privata skolor blev fler. Eliten blev då än mer kräsen i val av skola och utbildning. Resultatet 

av detta blev mer skilda utbildningar för elever från olika sociala bakgrunder. Olsson (2001) menar  
 

15  På de teorietiska linjerna ska ämnet samhällskunskap syfta till att t.ex. eleven ska skaffa sig kunskap om befolkning, 
bebyggelse, näringsliv sociala och politiska förhållanden, förvärva förståelse för samhällets funktion och 
föränderlighet och på grundval av dessa kunskaper analysera och diskutera samhällsfrågor. På de praktiska linjerna 
skulle eleverna istället läsa sig om arbetslivet genom att t.ex. skaffa sig orientering om förhållandena på 
arbetsmarknaden, viss kunskap om samhällsekonomi, arbetsmarknadens organ, kunskap om arbetsskydd, 
personalvård, samarbetsfrågor. Dessutom ska eleverna skaffa sig viss orientering om företagsorganisation, företagets 
målsättning osv (Arnman och Jönsson 1986:48f). 
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vidare att skolans sortering når längre än bara social bakgrund, elever sorteras även ut, detta allt 

som oftast efter social tillhörighet. Program med mest andel elever från arbetarhem, som till 

exempel bygg- och industriprogram, har större avhoppningsfrekvens än exempelvis natur- och 

samhällsprogram. Att samhällsklimatet hårdnat, samtidigt som klassklyftorna ökat, kan påverka 

sorteringen tillsammans med skolans ökade individualisering av valfrihet vilket i sin tur har 

förstärkt de rådande klasskillnaderna (Olsson, 2001). 

 

Helena Korp (2006) för fram ett annat perspektiv i sin avhandling Lika chanser på gymnasiet? En 

studie om betyg, nationella prov och social reproduktion där hon beskriv hur de skolreformer som 

genomfördes under 1900-talet baserades på det politiska målet jämlikhet. Utbildningssystemet 

skulle syfta till att minska skillnaderna i människors livschanser och på så vis minska betydelsen av 

till exempel social bakgrund. Meritokrati skulle istället få avgöra människors position och 

kommande yrkes- och utbildningskarriär. Korp (2006) påpekar även i sammanhanget att meritokrati 

som idé i skolan är problematisk då forskare tidigare visat att det inte går att bortse från andra 

faktorer som kan påverka meriter man fått tilldelat genom slumpen. Inte heller kan man bortse från 

till social eller kulturell bakgrund som påverkansfaktorer på meriter (2006:20). 

 

I Stefan Lunds avhandling (2006) Marknad och medborgare visar han på hur tidigare skolreformer 

använts för att minska de klyftor eller sociala snedrekryteringar som tidigare varit en del av skolan 

som institution. Han ger exempel från skolreformen på 1960-talet där det menades att en 

sammanhållen gymnasieskola skulle förändra de sociala och ekonomiska förutsättningarna för 

elevernas val. Elever, beroende på vilket socialt eller ekonomiskt kapital de för stunden har, förstår 

och väljer sin utbildning olika (Lund, 2006). 

 

4.3 Social bakgrund och valmöjligheter 
Bengt Sandin (2003) menar att de olika samhällsklasserna har olika möjligheter att ta till sig det 

som skolan har att erbjuda. När det gäller barn och föräldrar ur medel- och arbetarklassen har dessa 

ofta skilda uppfattningar i jämförelse med institutionernas uppfattningar om regler och krav (Sandin 

2003:55). I en studie av gymnasieskolorna i Stockholm har Donald Broady (2002) undersökt det 

sociala ursprungets koppling till elevernas val av gymnasieskola. De ändrade antagningsreglerna 

som infördes år 2000 har påverkat elevers gymnasieval då det istället för bostadsadress är betygen 

som ligger till grund för antagningen. Han menar då att det råder delade meningar om vad de  
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sociala konsekvenserna att detta blivit och att utbildning och klass hänger ihop. Ett exempel på detta 

är att överklassens och medelklassens barn är överrepresenterade på de studieförberedande 

programmen. Det samhällsvetenskapliga programmet, naturvetenskapligt- och det estetiska 

programmet karaktäriseras av barn från föräldrar med yrken som universitetslärare, läkare och 

journalister. Vidare, menar Broady (2002), kan skolan ses som tvådimensionellt. Å ena sidan, skiljs 

eleverna åt av socialt ursprung med överklassen högst upp och underklassen i botten. Å andra sidan 

kan man se hur de skiljs åt genom kulturella och ekonomiska tillgångar. Detta kan bero på, menar 

Broady, på olika samhällsgruppers syn på utbildning där de högre klasserna tenderar att värdera 

utbildning högt (Broady, 2002) 

 

Anders Nilsson (2003) visar på tidigare forskning som visar att det inte i första hand är skolan i sig 

som sorterar människor i olika fack/vad de senare i livet blir. Han menar att samhällssystemet i sig 

”fungerar som ett sorts filter ” och de som klarar sig längst genom de olika filterna får de mest 

krävande och bäst betalda arbetena. Av detta drar han slutsatsen att det inte är utbildningen i sig som 

är det enda som påverkar i vilka fack eleverna hamnar i/väljer (Nilsson, 2003:324). I motsättning 

till Nilsson menar Karin Hadenius (1990) att skolreformen 1962 genomfördes för att sudda ut 

gränserna mellan människor i utbildningssystemet och för att undvika meritokrati. Hon menar att i 

praktiska klasser kunde eleverna känna sig nedvärderade och att skolan genom olika 

värderingssystem, till exempel obegåvad-begåvad, kunde få elever att känna sig utestängda 

(1990:203). 

 

I likhet med Gesser (1977) visar Broady (2002) på hur uppdelningen mellan olika samhällsgruppers 

gymnasieval såg ut 1998. Undersökningen visade att ca 41 procent av alla läkarbarn gick på 

naturvetenskapligt program till skillnad från de barn i de lägsta samhällsklasserna där samma siffra 

var 7 procent. När det gäller grupper med mer ekonomiskt än kulturellt kapital går barnen oftast på 

samhällsvetenskapligt program, till exempel 20 procent av juristbarnen och cirka 45 procent av 

barnen till företagsledare, högre tjänstemän i privat sektor och tjänstemännen på mellannivå i privat 

sektor (Broady, 2002). 
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4.4 Tidigare undersökningar 
Allan Svensson (2001) redovisar resultat av UGU-projektet16 från 1998 i sin rapport Består den 

sociala snedrekryteringen? Elevernas val av gymnasieprogram hösten 1998. Svensson (2001) skri-

ver i sin rapport att det finns starka samband mellan elevernas gymnasieval och deras sociala bak-

grund. Kopplingar finns mellan vilket hem eleven är uppvuxen i och vilket program denne senare 

väljer. I undersökningen delas föräldrarna in i tre grupper: socialgrupp I (Högre tjänstemän och stör-

re företagare), II (övriga tjänstemän och företagare) och III (arbetare). 

Tabell 1 
 

 Val av studieinriktning i gymnasieskolan 
 

  

 
 
  Socialgrupp 

  I 
 

II III  
Naturvetenskaplig 42  25 13 

 
Samhällsvetenskaplig 33 30 24  
Yrkesinriktad: teknisk                 5                13                  20 

Programmets studieinrikt-
ning 

Övrig yrkesinriktning 12  21 26 
 Specialutformade program 5 

 
6 5  

  Individuella program 2 6 12 
 
 

Tabellen är tagen från Svenssons (2001) rapport. Materialet är uppdelat efter social bakgrund och redovisas i procent. 
 

Resultatet av undersökningen visar att sambandet mellan social bakgrund och val av program är 

mycket tydliga. Från socialgrupp I är det flest som valt att gå på ett naturvetenskapligt program tätt 

följt av det samhällsvetenskapliga programmet. Bland eleverna från socialgrupp II är det samhälls-

vetenskapliga programmet mest populärt följt av naturvetenskapligt program och övrig yrkesinrikt-

ning. Mindre andel av eleverna från dessa båda socialgrupper återfinns bland de yrkesinriktade pro-

grammen medan de programmen är mer populära bland elever från socialgrupp III. Svensson 

(2001) menar att en av de stora skillnaderna kan ses i valet av naturvetenskapligt program, det som 

ger bredast behörighet för vidare studier där 49 procent av eleverna från socialgrupp I finns och 

bara 13 procent från socialgrupp III. En av anledningarna till skillnaderna, menar Svensson, är att 

eleverna från högre socialgrupper klarat sig bättre i grundskolan, både i begåvningstest, i ämnestest 

och har i genomsnitt högre betyg. Undersökningen visar även att det är på det naturvetenskapliga  

 
16 Utvärdering Genom Uppföljning, ett forskningsprojekt som inhämtar data om ett representativt urval av svenska 
elever 
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programmet som den sociala snedrekryteringen är som störst medan rekryteringen på det samhälls-

vetenskapliga programmet är mer jämn (Svensson, 2001). 
 

Maria Ö Mikaelsson och Lena Sjölinder (2009) har gjort en studie för att undersöka social bakgrund 

bland elever som valt studie- respektive yrkesförberedande program. Undersökningen är genomförd 

i två kommuner där den ena har ca 60 % invånare med övervägande akademisk bakgrund bakom sig 

(skola x) och i den andra kommunen är det 27 % som innehar en akademisk utbildning (skola y). 

Här visas resultatet från deras enkätundersökning: 

 

 

 
 

Av resultatet framgår att det är stor skillnad på föräldrarnas utbildningsnivå på de olika skolorna. 

Detta avspeglas även i frågan om programval. Tabellen ovan visar att 86 procent av eleverna på 

skola x har valt ett studieförberedande program, det är även den skola där föräldrarna har högst 

utbildningsnivå. Likaväl visar tabellen att lite mer än hälften av eleverna på skola y har valt ett 

yrkesförberedande program. Föräldrarna till eleverna på denna skola har lägre utbildningsnivå. 

Sammanfattningsvis visar resultatet en skillnad i val av gymnasieutbildning i koppling till 

föräldrarnas utbildningsnivå. 
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Kapitel 5 Teori – Social bakgrund och dess betydelse för utbildningsval 
I detta kapitel kommer det att ges en genomgång av teori som handlar om social bakgrund och dess 

betydelse för gymnasieval det vill säga hur mycket påverkas vi av yttre sociala förhållanden? Som 

grund kommer Pierre Bourdieus teori om habitus stå och då främst de begrepp han presenterat i sin 

forskning som kan kopplas till hur elevers bakgrund tidigt kan avgöras beroende på 

grupptillhörighet och förutsättningar. Då bland andra Donald Broady både tolkat och presenterat 

Bourdieus sociologiska teorier och dessutom kopplat dem till skolan kommer hans tolkning av 

Bourdieus teori presenteras här. Utgångspunkten i teorikapitlet är hur social bakgrund kan tänkas 

påverka elevers gymnasieval och teorin kommer sedan att ligga till grund, tillsammans med 

historisk bakgrund, tidigare forskning och uppsatsens empiri, för analysen som presenteras i kapitel 

8. 

 

Broady (1998) presenterar de begrepp som ligger till grund för Bourdieus sociologi och för det som 

påverkar människors val och livsvillkor. Med symboliskt kapital menas "det som av sociala grupper 

igenkännes som värdefullt och erkännes värde” (1998:6) det vill säga så länge det finns en marknad 

för, och andra människor erkänner värdet av till exempel yrkestitel är denna ett symboliskt kapital. 

Alltså ett relativt begrepp där andra människors erkännande påverkar hur stort kapitalet är. Andra 

former av kapital inom detta fält är till exempel utbildningskapital (examina från ansedd skola, goda 

betyg) och språkligt kapital (skrift- och talspråk som skapar respekt). Ett annat är kulturellt kapital. 

Med kulturellt kapital menar Broady att Bourdieu avser en förtrogenhet med till exempel språkbruk, 

klassisk musik, litteratur och så vidare. Inom den dominerande klassen anses kulturellt kapital som 

värdefullt (Broady, 1998). 

 

Andra delar av Bourdieus begrepp är ekonomiskt och socialt kapital där det senare representeras av 

vänskapsband, kontaktnät, släktrelationer m.m. En annan påverkansfaktor är habitus. På ett sätt, 

menar Broady, kan man säga att förkroppsligat kapital är habitus. Habitus innefattar de nedärvda 

rörelser, minnen, sociala erfarenheter med mera som formats av det liv vi hittills levt (Broady, 

1998). Jostein Gripsrud (2002) menar att habitus kan förstås som en kunskap som vi inte funderar 

över att vi har utan som bara finns där. Sociala regler som lagrade i kroppen eller viss kunskap om 

världen. Genom det liv vi levt har vi tagit till oss viss habitus, till exempel genom socialisation. 

Habitus är på så vis något som ständigt utvecklas och förändras men som påverkats av vår 

bakgrund. Den påverkar på så vis vår tanke om oss själva, vad som är möjligt för oss att göra.  
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Habitus påverkar därmed även vårt sätt att vara och att tänka, välja och handla därefter. Gripsrud 

skriver att habitus även då påverkar till exempel vårt val av utbildning. Detta belyser han genom ett 

exempel där ett barn till konstnärer kan känna sig mer ”hemma” på en vernissage än på en 

fotbollsmatch. Begreppet habitus påverkar även vilken plats vi hamnar på i livet, vilka ”sociala 

positioner vi intar” (Gripsrud, 2002:95). Habitus kan sägas vara de egenskaper, personlighet, 

nedärvda egenskaper som införlivats i en person från tidigare generationer och påverkas av sociala 

miljöer som en person rör sig inom under livet. Detta är inte konstant utan kan förändras som till 

exempel värden eller övertygelser som personen lättare eller svårare accepterar eller gör motstånd 

från. Språk och stil ingår här. Habitus hör även samman med tillgångar, hur dessa erövrats eller 

vilka tillgångar en person förfogar över. Till begreppet habitus kan begreppet övertygelse kopplas, 

det vill säga det sätt en viss grupp förstår världen på och begreppen tro och trosföreställningar där 

det handlar om sätt att se på vissa värden, vilket en given social tillhörighet kan dela (Palme, 2008). 

 

Hur är då dessa begrepp kopplade till utbildning? Mikael Palme (2008) presenterar även begreppen 

användning och utbildningsstrategi där det första innebär hur elever med olika tillgångar och 

habitus gör olika utbildningsval. Dessa val görs på grund av de gränser eller möjligheter som 

påverkas av habitus och tillgångar. Det senare begreppet innefattar syn på utbildningsval där val av 

till exempel skola kan användas för att reproducera, utöka eller förändra de tillgångar de har. Vissa 

grupper kan då använda utbildningsval för att förändra de dessa och om man kan se liknande val 

inom en viss social grupp kan nämnas om det Palme betecknar som ”utmärkande social 

reproduktionsstrategi” (Palme, 2008:18ff).  

 

I koppling till utbildningssociologin menar Broady (1998) att man kan översätta Bourdieus begrepp 

kulturellt kapital med bildningskapital. Till detta skulle man kunna lägga begreppet 

informationskapital, vilket kan översättas med den kunskap elever, och deras föräldrar, besitter om 

skolan och dess möjligheter. Kulturellt kapital är inte tolkat av Bourdieu som något statiskt eller 

direkt nedärvt och därför deterministiskt, det kan förvärvas genom till exempel utbildning eller 

arbete. Med starkt socialt kapital ges större möjligheter för en person att ta vara på sina 

utbildningsmöjligheter och se till att de lönar sig (Broady, 1998). 
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Kapitel 6 Metod och materialdiskussion 

För att spegla den tidigare forskningen, skolans historiska bakgrund och den nutida skolan har jag 

valt att undersöka frågeställningarna genom att både använda litteratur och att genomföra en 

enkätundersökning. I följande kapitel behandlas och presenteras undersökningens tillvägagångssätt 

och genomförande. Enkäten finns i bilaga 1. Jag har valt frågeundersökning i linje med Esaiassons 

m.fl. tankar om vad man vill åstadkomma med en frågeundersökning. I denna uppsats är tanken om 

hur vanligt förekommande ett visst svar är i en viss population i centrum mer än att gå på djupet om 

hur människor tänker om ett visst fenomen (2010:259). Min tanke kring enkäter i denna uppsats är 

att få överblick över ett större antal individer genom en kvantitativ undersökning för att se om det 

finns tendenser bland elevernas svar som går att koppla till uppsatsens frågeställning. I detta kapitel 

presenteras enkätens utformning, studiens genomförande både vad gäller frågeundersökning och 

materialinsamling. Forskningsetik, analys och avgränsning ges också plats.   

 

6.1 Enkätundersökning - Urval och genomförande 
Enkäterna delades ut bland elever i gymnasieskolan. Då undersökningen syftar till att eleverna 

själva ska få redovisa sina upplevelser, tankar och bakgrund passar en respondentundersökning bra. 

Här är det svarspersonerna och deras egna tankar som är studieobjekten. (Esaiasson m.fl., 2010). 

Denna undersökning finns i den form som Esaiasson m.fl. benämner som en frågeundersökning då 

det ställs samma frågor till alla deltagare i undersökningen och i enkäten finns både frågor med 

fasta svarsalternativ och öppna frågor (2010:258f). Enkätundersökningen representerar en 

kvantitativ studie, procent och siffror är mer intressanta än reaktioner och resonemang, och 

resultatet redovisas i procent eller siffror (Trost, 2007:23) 

 

När det gäller konstruktionen av enkäten bestod den av en process. I koppling till den historiska 

bakgrunden, teori, tidigare enkäter, litteratur/forskning, samt konsultation med handledare sattes 

frågorna ihop till enkäten. Enkäten följer en kronologisk ordning (Esaiasson m.fl., 2010:271) med 

frågor om innan gymnasievalet först, nutida förhållanden sedan, tankar kring vad som ska hända 

efter examen och enkäten avslutas med bakgrundsfrågor kring föräldrarnas yrke och utbildning. 

Esaiasson m.fl. menar att ordningsföljden på frågor i ett frågeformulär kan påverka hur många som 

väljer att svara på en fråga (Esaiasson m.fl. 2010:280). Enkäten behandlar frågor kring elevens 

gymnasieval, vad som låg bakom valet, hur de tänker sig framtiden efter skolan och föräldrarnas  
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utbildningsnivå och yrke. Enkäten följer uppsatsens tema med gymnasieval och bakgrund som 

grund. Enkäten har sammanlagt 13 frågor och tog ungefär 5-10 min för eleverna att fylla i. Antalet 

frågor kändes lagom och fick precis plats på fyra sidor och antalet frågor gjorde enkäten 

överskådlig. Språket i enkäten vänder sig till gymnasieungdomar. På vissa frågor fanns det 

möjlighet för eleverna att kryssa i flera svarsalternativ, dessa har kompletterats med tydliga 

instruktioner precis som när eleverna kunde svara med egna ord.   
 

Den naturliga populationen för den här undersökningen är gymnasieelever och valet av deltagare 

har gjort enligt ett icke-slumpmässigt urval (Trost, 2007), då enkäten delats ut i några skolklasser på 

gymnasieskolor i kommunen. Efter en granskning av statistik över kön på olika program på 

Skolverkets hemsida kan man utläsa vilka program som till större delen har killar respektive tjejer. 

De program som har flest killar som elever är främst Byggprogrammet (BP), Elprogrammet (EC), 

Fordonsprogrammet (FP), Industriprogrammet (IP), Energiprogrammet (EP) och 

Teknikprogrammet (TE). De program som har övervägande del tjejer är Barn och fritidsprogrammet 

(BF), Estetiska programmet (ES), Handels- och administrationsprogrammet. (HP), 

Hantverksprogrammet (HV), Livsmedelsprogrammet (LP), Naturbruksprogrammet (NP) och 

Omvårdnadsprogrammet (OP) (Skolverket, 2011c). Denna statistik för läsåret 2010/11 ligger till 

grund för mitt urval av program17. För att få en något jämn könsfördelning i undersökningen har jag 

valt programmen fordonsprogrammet, hantverksprogrammet18, samhällsvetenskapligt program och 

naturvetenskapligt program. De två sistnämnda programmen har, enligt statistik, mest jämn 

könsfördelning (Skolverket, 2011c). 

 

Efter att rektorer och lärare på de program jag valt ut kontaktats bestämde vi en tid då det var 

lämpligt för mig att komma. Innan jag kom till skolan hade jag via mail förklarat syftet med enkäten 

och översiktligt vad uppsatsen handlade om. Enkäterna har delats ut, och samlats in, på fyra skolor i 

Växjöområdet. De fyra skolorna har olika inriktningar och olika profil. Två av skolorna är friskolor 

och enkäterna delades ut i sammanlagt tre klasser på skolornas praktiska program. De andra två 

skolorna är kommunala och enkäterna delades ut i två klasser på ett av skolornas praktiska program 

och i fyra klasser på teoretiska program. Jag gick till klasserna personligen, presenterade min 

uppsats lite kort, delade ut enkäterna och samlade in dem direkt efter ifyllandet. Jag valde att  

 
17 Nyare statistik, läsåret 2011/12 saknas. Programstrukturen har till viss del gjorts om efter gymnasiereformen 2011. 
18 Inriktningar mot frisör, skönhet och hälsa och florist 
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genomföra frågeundersökningen direkt i klassrummet eftersom alla är samlade på en och samma 

plats och i överensstämmelse med Esaiasson m.fl. ger det oftast hundraprocentig svarsfrekvens 

(2010:265). Resultatet av frågeundersökningen presenteras i nästa kapitel. 

 

Enkätdeltagande: 

 Tabell 2 
 

 

 
 

 

 
 

 

Tabell 2. Tabellen visar antal deltagande elever ur varje program 
 

6.2 Material och litteratur 
Den tidigare forskning som i denna uppsats presenteras är ett urval. Det har forskats mycket kring 

skola och social bakgrund både i Sverige och utomlands. Mycket av den forskning som skett i 

Sverige är producerad kring 1970-talet. Det finns både forskning från innan och efter detta men det 

är främst urval från den forskningen från 70-talet och framåt jag valt att presentera, även om synen 

på social bakgrund och skolan från första halvan av 1900-talet finns exemplifierad. 

 

Den teori jag har valt att analysera min empiri emot består av teori kring de bakgrundsfaktorer som 

forskning visat påverkar människors val i livet. Teorin som ligger som grund i denna uppsats är 

Pierre Bourdieus kring de faktorer som påverkar människors liv, hos honom kallat kapital. Bourdieu 

är ofta citerad både i svensk och utländsk forskning och jag har i uppsatsen valt att använda Donald 

Broadys presentation kring Bourdieus begrepp, främst för att den är så trogen originalet och i mångt 

och mycket mer konkret. Även Mikael Palme, Jostein Gripsrud och Helena Korps tolkningar av 

begreppen och tankar kring hur dessa kapital och bakgrund kan tänkas påverka ungdomars 

gymnasieval presenteras i teorikapitlet.  

 

 

  Deltagande 

FP 39 

HV – inriktning frisör och 

skönhet och hälsa 

26 

HV – inriktning florist 9 

Program 

SP 49 

NV 48 

Total 171 
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När det gäller användningen av politiska dokument till exempel Regeringens proposition (2008) 

finns det en medvetenhet om tendentiös källa, men dessa dokument används som ett exempel av 

vad regeringen ville uppnå och varför. 

 

6.3 Etiska överväganden 
I enlighet med Forskningsrådet (2002) avseende god forskningsetik har jag tydliggjort för deltagar-

na i undersökningen om deras anonymitet och att svaren i enkäten inte ska kunna spåras tillbaka till 

dem. Jag informerade även innan frågeundersökningens början om uppsatsens syfte och hur resulta-

ten från frågeundersökningen var tänkta att redovisas. Jag påpekade även att deltagande i studien 

var frivilligt och då eleverna i undersökningen var över 15 år behövdes ej samtycke från målsman 

inhämtas. I enkäten fanns mitt namn och kontaktuppgifter samt information om att enkäten enbart 

har som syfte att användas i denna uppsats. Precis som Vetenskapsrådet föreskriver meddelade jag 

eleverna, och lärarna, att uppsatsen kommer att publiceras på internet efter genomförande. Enkäter-

na går ej att koppla till en viss elev och lagras utan möjlighet för någon annan att ta del av dem. 

Forskaren bör även fråga om deltagare i undersökningen önskar få återkoppling och var resultatet 

kommer att publiceras (Vetenskapsrådet, 2002). Jag planerar att ge återkoppling, i form av utskick 

av uppsatsen till deltagande lärare och rektorer, vilket jag även meddelade deltagarna. 

 

6.4 Analys 
Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av det statistiska dataprogrammet SPSS. Då det 

insamlade materialet hade inkodats i SPSS har jag valt att göra vissa klassificeringar, främst när det 

gäller frågorna kring yrke och yrkeskategorier. Jag har delat in yrkena i grupper utifrån SSYK 

’9619 20. Materialet diskuteras sedan utifrån presenterad historisk bakgrund, tidigare forskning och 

teori. Resultatet av analysen presenteras i kapitel 8. 

 

 

 

 

 
19 ”SSYK är den gällande svenska yrkesstandarden, i första hand framtagen för att klassificera personer efter det arbete 

som de utför. Den används i officiell statistik, t.ex. i SCB:s arbetskraftsundersökningar, lönestrukturstatistiken och 
yrkesregistret. SSYK används även för att organisera information om lediga platser, arbetssökande och yrken. SSYK 
bygger på den internationella yrkesindelningen ISCO-88” (SCB 2001) 

20 Det kommer en uppdaterad SSYK 2012 
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6.5 Avgränsning 
Jag har valt att inte undersöka andra utbildningsformer från gymnasiet, det vill säga 

lärlingsutbildningen, introduktionsprogram och så vidare. Jag kommer inte heller att göra 

jämförelser utifrån enskilda program utan väljer i stort att jämför yrkes- och studieförberedande, 

och de examina de leder till, det vill säga yrkesexamen och gymnasieexamen för att det är där den 

största skillnaden efter gymnasiereformen 2011 har införts. 

 

När det gäller gymnasiereformen presenteras de delar i till exempel regeringens propositions som 

handlar och förändringarna mellan yrkes- och studieförberedande och de examina dessa leder till. 

Att titta på enskilda program eller ämnen skulle bli alltför omfattande, och inte nödvändigtvis 

relevant för uppsatsens syfte och frågeställningar.   

 

Jag har valt att inte heller undersöka andra möjliga påverkansfaktorer på gymnasievalet så som till 

exempel kön. 
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Kapitel 7 Resultat 
Resultatet som presenteras i detta följande kapitel redovisas med hjälp av tabeller. Resultatet 

kommer att följa samma kronologiska ordning som enkäten med elevernas tankar kring valet till 

gymnasiet först, elevernas val i koppling till föräldrarnas yrke och utbildning efter. Kapitlet avslutas 

med resultatet av empirin gällande framtiden. I tabellerna är gymnasieprogrammen förkortade enligt 

följande: (FP) Fordons- och transportprogrammet21, (HV) Hantverksprogrammet22, (SP) 

Samhällsvetenskapligt program och (NV) Naturvetenskapligt program.  

 

7.1 Attityder och tankar inför gymnasievalet 
I enkäten fick eleverna i undersökningen svara på vilka tankar som låg bakom valet av 

gymnasieprogram och i vilken grad olika faktorer påverkat dem. Nedan redovisas resultatet av 

dessa frågor.   
 

Tabell 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 3. Tabellen visar hur många procent av eleverna på de olika programmen som svarat på frågan om varför de valt 
de program de nu går på. Flera svarsalternativ var möjliga. 
 
Av resultatet kan vi avläsa att det inte skiljer mycket bland de bakomliggande orsakerna till 

gymnasievalet. I topp hos de yrkesförberedande programmen ligger stora möjligheter till arbete och 

intresse som anledning till det valda programmet. Hantverksprogrammet utmärker sig särskilt vad 

gäller intresse som grund för valet. Även på de studieförberedande programmen ligger möjligheter 

till arbete och intresse högst upp men toppas av att programmen ger förberedelse inför fortsatta 

studier. Bland eleverna på Fordonsprogrammet anges att föräldrarnas yrke inom området påverkat 

deras val av program, vilket inte syns i lika stor utsträckning på de övriga programmen. 

 

 
21 Innehåller även inriktningen bygg och anläggning 
22 Inriktningarna Skönhet och hälsa, frisör och floristprogrammet 

 FP HV  SP NV 

Det ger stora möjligheter till arbete 82 28,5  49 58 

Intresse för ämnesområdet/yrkesområdet 61,5 88,5  61 64 

Det förbereder för fortsatta studier 0 11  77 87 

Mina intagningspoäng räckte inte till för mitt första-

/andraval 

2 8,5  2 0 

Mina föräldrar/en av dem jobbar inom yrkesområdet 28 0  6 10 

 



Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskaper 
Examensarbete 30 hp 
Elisabeth Haugseth 

35 

 

Eleverna fick, i enkäten, även ta ställning till i vilken utsträckning olika påståenden påverkat deras 

val av gymnasieprogram. Exempel på påståenden var i vilken grad föräldrars rekommendationer av 

programmet påverkat valet, att programmet innehåll till stor del teoretiska eller praktiska program 

eller om kompisar/syskon valt samma program har påverkat deras val och i vilken utsträckning. 

Tabell 4 

I vilken utsträckning 
påverkade 
nedanstående  
ditt val av 
gymnasieprogram? 

  

 

Yrkesförberedande 

 

 

Studieförberedande 

  Stor utsträckning Stor utsträckning 

 Det ger stora möjligheter till arbete 83 85 

 Mina kompisar valde samma program 7 10 

 Mina föräldrar rekommenderade  programmet 26 95 

 Förberedelser inför fortsatta studier 28 95 

 Geografisk närhet till skolan 22 13 

 Jag hade hört bra saker om skolan 75 92 

 Ger stora möjligheter för mitt framtida liv 88 100 

 Ger möjlighet till högskolestudier 37 96 

 Ett syskon har valt samma program 7 2 

 Mina lärare rekommenderade programmet 8 16 

 Studie- och yrkesvägledare/SYO 16 25,5 

 Programmet innehåller till stor del  

praktiska ämnen 

94,5 10 

 Programmet innehåller till stor del  

teoretiska ämnen 

37 78 

Tabell 4 visar hur många procent av eleverna på de yrkesförberedande respektive studieförberedande program som 
svarat att påståendet påverkat i stor eller i ganska stor utsträckning. Flera svarsalternativ var möjliga. 
 

Siffrorna bland några av påståendena visar i samma riktning, oavsett vilket program eleverna går 

på. Övervägande del av eleverna i undersökningen, oavsett program, ansåg att möjligheter till arbete 

påverkat deras val i stor utsträckning. Även skolans rykte visar sig ha stor betydelse och likaså att 

programmet ger stora möjligheter inför det fortsatta livet. Det finns även påståenden som påverkat 

lite/inte alls som visar sig vara oberoende vilket program eleverna går på. Till dessa hör att 

kompisar eller syskon valt samma program, geografisk närhet till skolan eller rekommendationer 

från lärare och SYO.  
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Vissa av svaren skiljer sig dock mellan de olika programmen. På de studieförberedande 

programmen uppger eleverna att det har påverkar deras val att programmet innehåller en stor del 

teoretiska ämnen, att programmet ger möjlighet till högskolestudier har påverkat mycket samt 

möjligheter till fortsatta studier. På de yrkesförberedande programmen svarar eleverna att det i stor 

grad påverkat deras val att programmen innehåller till stor del praktiska ämnen, en del har uppgett 

att möjligheter till högskolestudier har påverkat ganska mycket medan möjligheter till arbete 

dominerar. Förutom de påståenden som handlar om programmens innehåll (praktiska och teoretiska 

ämnen) och de som handlar om fortsatta studier, skiljer sig programmen åt på ett påstående: i vilken 

utsträckning föräldrars rekommendation har påverkat gymnasievalet. 95 procent av eleverna på de 

studieförberedande programmen uppger att föräldrarna påverkat dem i stor/ganska stor grad medan 

bara 26 procent av eleverna på yrkesförberedande program svarade detsamma.  
 

7.2 Elevernas sociala bakgrund 

Eleverna fick i undersökningen även svara på vissa bakgrundsfrågor om deras föräldrars högsta 

avslutade utbildning och vilket yrke/inom vilket yrkesområde de arbetar. 

 
Tabell 5  

 
                                                             Program 

  FP HV  SP NV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 5. Tabellen visar elevernas mammas högsta avslutade utbildningsnivå. Siffrorna visar antal och andel i procent 
anges inom parantes.  
 

I tabellen ovan kan vi se hur eleverna har svarat om deras mammas högsta avslutade utbildning. 

Bland mammor till ungdomar på de yrkesförberedande programmen är det ganska blandat vad gäll-

er utbildningsnivå. Det är något högre andel mammor som har högst gymnasieutbildning än univer-

sitetsutbildning. Bland eleverna på Hantverksprogrammet är det fler mammor som högst har gym-

nasieutbildning än som har universitetsutbildning. Siffran för de studieförberedande programmen 

visar att högskoleutbildning är vanligast, speciellt bland eleverna på det Naturvetenskapliga  

2-årig gymnasieutbildning  
eller mindre 

6 (16) 10 (29)  12 (24) 4 (8,5) 

3-årig gymnasieutbildning, 
teoretisk inriktning 

9 (24) 8 (23,5)  3 (6) 8 (17) 

Universitet/högskola 9 (24) 8 (23,5)  31 (63) 32 (68) 

Vilken är din mam-
mas högsta avslutade 
utbildning? 

Vet inte 14 (37) 8(23,5)  3 (6) 3 (6) 

Total 38 (101) 34 (99,5)  49 (99) 47 (99,5) 
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programmet. 68 respektive 63 procent av mammorna har avslutat en akademisk utbildning på de 

studieförberedande programmen. På det samhällsvetenskapliga programmet är det även en del 

mammor som har högst 2-årig gymnasieutbildning. Det resultat som här utmärker sig är det på for-

donsprogrammet där 37 procent av de svarande uppger att de inte vet vilken deras mammas högsta 

utbildning är. Motsvarande siffra för de studieförberedande programmen är 6 procent (SP och NV). 

I en jämförelse mellan de yrkesförberedande och de studieförberedande programmen visar resultatet 

att cirka 45 procent av elevernas mammor har högst gymnasieutbildning medan samma resultat för 

de studieförberedande programmen är 28 procent.  

 

När det gäller pappans utbildningsnivå har 44 procent av eleverna på Fordonsprogrammet, respekti-

ve 45 procent av eleverna på Hantverksprogrammet svarat att deras pappa har högst 2-årig gymna-

sieutbildning. En mindre andel av papporna har 3-årig gymnasieutbildning och siffran för universi-

tetsutbildning är ännu mindre. Få av eleverna på Hantverksprogrammet har uppgett sin pappas 

högsta utbildning på universitetsnivå. Tabellen visas nedan:  

Tabell 6 
 
                                                                                      Program 
   FP HV SP NV 

2-årig gymnasieutbildning 
eller mindre 

17 (44) 15(45) 13 (28) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 6. Tabellen visar elevernas pappas högsta avslutade utbildningsnivå. Siffran inom parentes visar antal procent 
inom varje program.   
 

På de studieförberedande programmen har övervägande delen av papporna universitetsutbildning. 

Siffrorna visar även att högst 2-årig gymnasieutbildning är näst vanligast bland pappor till elever på 

det samhällsvetenskapliga programmet följt av 3-årig sådan. Bland pappor till elever på det Natur-

vetenskapliga programmet är siffran tvärtom. 54 procent av de elever som svarade på enkäten på det 

Naturvetenskapliga programmet har pappor som har avslutat en akademisk utbildning, Näst vanli-

gast är 3-årig gymnasieutbildning följt av 2-årig sådan.  

 

7 (15) 

3-årig gymnasieutbildning, 
teoretisk inriktning 

4  (10) 6 (18) 6  (13) 11 (23) 

Vilken är din pappas 
högsta avslutade 

Universitet/högskola 2   (5) 2   (6) 24 (51) 

utbildning? 

Vet inte 15 (40) 10(30) 
26 (54) 

4   (8) 4 (8) 
Total 38 (99) 33 (99) 47 (100) 48 (100) 
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Även här kan vi se att en stor del av eleverna på de yrkesförberedande programmen har uppgett att 

de inte vet vilken utbildning deras pappa har. 40 procent av eleverna på Fordonsprogrammet, och 30 

procent på Hantverksprogrammet har svarat att de inte vet vilken högsta utbildning deras pappa har 

avslutat.   

 

Tabellerna nedan visar inom vilken yrkeskategori23 föräldrarna arbetar. Yrkeskategorierna represen-

terar en fallande utbildningsskala där ledningsarbete inkluderar till exempel chefspositioner. Arbete 

som kräver akademisk utbildning innefattar både längre och kortare akademiska utbildningar så 

som till exempel sjuksköterska, lärare, jurist, pilot, psykolog och polis. Exempel på arbete som krä-

ver gymnasiekompetens är undersköterska, kock, frisör, barnskötare, målare, lastbilschaufför, an-

läggningsmaskinförare och butikspersonal.  
 
Tabell 7 
   Program    
  FP HV SP NV 

Ledningsarbete 1 (3) 0 (0) 1 (2) 

Tabell 7. Tabellen beskriver inom vilken yrkeskategori elevernas föräldrar arbetar. På enkäten fick eleverna fylla i fri-
textfrågan om vilket yrke/inom vilket yrkesområde elevens mamma arbetar. Alternativet hon jobbar inte och jag har 
ingen mamma/jag träffar inte henne fanns också. Andel i procent anges inom parantes. 
 
 

Inom yrkesområdena som kräver akademisk utbildning hittar vi den största andelen mammor till 

elever på studieförberedande program följt av kategorin ”arbete som kräver gymnasiekompetens”.  

Några mödrar arbetar med ledningsarbete och få jobbar inom yrkeskategorier med lägre krav på 

utbildning. Resultatet visar att större delen av mammorna till elever på det Samhällsvetenskapliga 

programmet har ett arbete som kräver en akademisk examen, likaså mammorna till eleverna på det 

Naturvetenskapliga programmet.  

 

 
23 Utifrån tidigare nämnda SSYK96 

1 (2) 

Arbete som kräver akademisk 
utbildning, lägst 3 år 

9 (27) 6 (18) 25 (61) 31 (74) 

Vilket 
yrke/inom 
vilket 
yrkesområde  

Arbete som kräver gymnasiekompetens 17 (51,5) 25 (73,5) 14 (34) 10 (24) arbetar din 
mamma? Arbete utan krav på särskild utbildning 3 (9) 0 (0) 1 (2) 0 (0) 

 Vet inte 3 (9) 3 (9) 0 (0) 0 (0) 

Total 33 (100,5) 34 (100,5) 41 (99) 42 (100) 
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På de yrkesförberedande programmen finner vi flest mammor inom yrken som kräver högst gymna-

siekompetens och färre inom yrken som kräver akademisk examen. Ännu färre arbetar i ledande 

positioner eller med arbeten utan krav på särskild utbildning. På Fordonsprogrammet har de flesta 

elever uppgett att deras mamma arbetar inom ett yrke som kräver gymnasiekompetens. Färre mam-

mor är representerade i de andra kategorierna. Även på Hantverksprogrammet finner vi att flest 

mödrar arbetar inom liknande yrken.    

  

Tabell 8 

   Program    
  FP HV SP NV 

Tabell 8. Tabellen beskriver inom vilken yrkeskategori elevernas föräldrar arbetar. På enkäten fick eleverna fylla i fri-
textfrågan om vilket yrke/inom vilket yrkesområde elevens mamma arbetar. Alternativet han jobbar inte och jag har 
ingen pappa/jag träffar inte honom fanns också. Andel i procent anges inom parantes. 
 

Ovan tabell beskriver inom vilka yrkeskategorier elevernas pappor arbetar. På de studieförberedan-

de programmen hittar vi största andelen pappor inom yrken som kräver minst tre år akademiska 

studier. Största andelen pappor till elever på det Samhällsvetenskapliga programmet arbetar inom 

dessa yrken tätt följt av yrkesområden som kräver gymnasiekompetens. På det Naturvetenskapliga 

programmet finner vi flest pappor inom arbeten med krav på minst treårig akademisk utbildning. 

Inom detta program finner vi även en del pappor i yrken som högst kräver gymnasiekompetens. 

Programmet utmärker sig även då största andelen pappor i ledande positioner återfinns här.  

 

Bland elevernas fäder på de yrkesförberedande programmen finns övervägande största delen inom 

yrkesområden som högst kräver en gymnasieutbildning. Bland papporna till elever på Fordonspro-

grammet finns det några få pappor som arbetar inom andra yrkesområden varav till exempel tre i 

ledningsposition. Dessa omnämndes som egenföretagare. Liknande siffror visar resultatet för  

 

Ledningsarbete 3 (8) 0 (0) 3 (7) 6 (13) 

Arbete som kräver akademisk 
utbildning, lägst 3 år 

4 (11) 1 (3) 25 (59,5) 28 (61) 

Arbete som kräver gymnasiekompetens 27 (73) 26 (81) 13 (31) 

Vilket 
yrke/inom 
vilket 
yrkesområde 
arbetar din 
pappa? Arbete utan krav på särskild utbildning 2 (5) 1 (3) 1 (2) 

12 (26) 
0 

 Vet inte 1 (3) 4 (12,5) 0 0 

Total 37 (100) 32 (99,5) 42 (99,5) 46 (100) 
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Hantverksprogrammet, dock arbetar ingen pappa inom någon ledande position. Det var även några 

som uppgav att de inte vet. 

 

7.3 Framtiden 
För att elever på yrkesförberedande program ska få högskolebehörighet krävs att de väljer till 

kurser24 och tabellen nedan beskriver hur eleverna tänker kring om de ska, och hur många av 

kurserna de i så fall har tänkt välja. 

Tabell 9 
  Program  

  FP HV SP NV 

Ingen eller någon av kurserna 14 (37) 14 (40) - - 

Alla tre 
kurserna 

3 (8) 2 (6) - - 

Kurserna ingår 
i mitt program 

- 1 (3) 48 (100) 48 (100) 

Kommer du att 
välja till några av 
de kurser som ger 
högskole-
behörighet 

Vet inte/ 
har inte bestämt mig 

21 (55) 18 (51) - - 

Total 38 (100) 35 (100) 48 (100) 48 (100) 
Tabell 9. Tabellen beskriver hur eleverna svarat på frågan om vilka tillvalskurser av svenska 2/svenska som andraspråk 
2, svenska 3/svenska som andraspråk och engelska 6 de tänker välja. För NV och SP ingår kurserna som obligatoriska i 
utbildningen. Resultatet inom parantes är angivet i procent.  
 

De flesta elever på de yrkesförberedande programmen uppger att de inte vet/inte har bestämt sig än 

om de ska välja till någon/några av kurserna, 55 respektive 51 procent på Fordonsprogrammet och 

Hantverksprogrammet. En stor del av eleverna har även svarat att de inte kommer att välja till nå-

gon av kurserna eller någon enstaka av kurserna. Få menar att de kommer att välja till alla de tre 

kurser som senare ger högskolebehörighet. Resultatet tyder på att en stor del av eleverna på de yr-

kesförberedande programmen inte kommer att läsa in högskolebehörighet. På de studieförberedande 

programmen ingår alla tre kurserna.  

 

 

 

                                                 
24 svenska 2/svenska som andraspråk 2, svenska 3/svenska som andraspråk och engelska 6 
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 Tabell 10 

  Program  
  FP HV SP NV 

Arbeta med det min 
 utbildning syftar till 

29 (74) 29 (83) 1 (2) 

Tabell 10. Tabellen beskriver hur många av eleverna på varje program har svarat på frågan om vad de planerar att de 
ska göra efter att de tar sin examen. Andel procent anges inom parantes. 
 

Största delen av eleverna på de yrkesförberedande programmen, Fordonsprogrammet och 

Hantverksprogrammet, uppger att de efter sin examen kommer att arbeta med det som utbildningen 

syftar till. Få av dem har svarat att de planerar att läsa vidare efter gymnasiet och några har svarat 

att de inte har bestämt sig än. En övervägande del av eleverna på de studieförberedande 

programmen svarade på frågan om vad de tänker göra efter sin examen att de planerar att läsa 

vidare på universitet/högskola. Några har även svarat att de inte har bestämt sig än och några få 

svarade att de kommer att arbeta med det som utbildningen syftar till eller arbeta med något annat. 

 

Eleverna fick även svara på frågor angående vilket yrke/yrkesområde deras utbildning kommer att 

leda till. Övervägande svar på de studieförberedande programmen var ”jag vet inte”, ”det är ett brett 

program” och ”allt möjligt”. Det utmärkande var bland de yrkesförberedande programmen var att 

de skrev det yrke de förbereddes för. På Fordonsprogrammet skrev eleverna övervägande 

lastbilschaufför, mekaniker och maskinförare/anläggningsförare. På Hantverksprogrammet skrev de 

flesta att utbildningen kommer att leda till att de blir florister, frisörer respektive stylister/make-up 

artister. 

 

7.8 Resultat av jämförelse med tidigare undersökningar 
I en jämförelse med tidigare studier som undersökt liknande frågor visar sig resultaten stämma 

överens med både Svenssons (2001) och Mikaelsson och Sjölinders (2009) undersökningar. Båda 

dessa, liksom detta resultat pekar på att det finns skillnader i gymnasieval bland olika sociala 

grupper. Det Naturvetenskapliga programmet är det som flest ungdomar från högre socialgrupper  

2 (4) 

Arbeta med något annat 0 (0) 0 (0) 2 (4) 0 (0) 

Vad planerar du 
att göra efter din 

Läsa vidare på universitet/ 
högskola 

1 (2,5) 2 (6)   38 (79) 
examen? 

37 (77) 

Läsa vidare på yrkes-högskola 0 (0) 1 (3) 1 (2) 0 (0) 

 Vet inte/ 
har inte bestämt mig än 

9 (23) 3 (8,5) 6 (12,5) 9 (19) 

Total 39 (99,5) 35 (100,5) 48 (99,5) 48 (100) 
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återfinns på liksom att det på yrkesprogrammen finns få elever från dessa hem men fler från lägre 

sociala grupper. Det Samhällsvetenskapliga programmet är det program det återfinns störts 

blandning av elever med olika sociala bakgrunder. 

  

Kapitel 8 Analys 

I analysen kommer uppsatsens olika delar att kopplas samman då bakgrund, teori och resultat 

diskuteras i ljuset av varandra. 

 

8.1 Gy11 i ett historiskt perspektiv 

Som vi sett i beskrivningen av den tidigare utvecklingen av skolan har trenden fram till 2011 varit 

samma, en utveckling mot en mer likvärdig skola oavsett vilket program och skola eleverna går på. 

Den första stora strukturella förändringen som gjordes i den andan var på 1960-talet när en 

gemensam gymnasieskola infördes för de tre olika gymnasieinriktningarna: teoretiska-, yrkes- och 

lärlingsutbildningen. Diskussioner och debatter efter det handlade om likvärdighet och lika 

möjligheter för alla, oavsett program. Denna tanke började formuleras på 1970-talet då arbetslivets 

efterfrågan på kompetent arbetskraft ökade. På 1990-talet resulterade detta i att gymnasiet 

förändrades, yrkesutbildningen ökade från två år till tre och en allmän gymnasiekompetens infördes 

i form av samma kärnämnen för alla, oavsett program. Likvärdigheten skulle öka och tanken var att 

alla elever, vilket program de än gick på, skulle ha samma möjligheter till eftergymnasiala studier. I 

ljuset av denna historiska bakgrund kan man säga att GY11 är ett trendbrott i utvecklingen för 

skolan. Rent historiskt har skolans utveckling, och de reformer som föregått handlat om att minska 

de sociala snedrekryteringarna som varit inbyggda i skolan som institution. I och med 

gymnasiereformen 2011 ändrades till viss del förutsättningarna och möjligheter till vidare studier 

för de elever som väljer att läsa på ett yrkesprogram. De gemensamma ämnena, som tidigare var 

lika för alla utbildningar på gymnasienivå, har minskat på yrkesförberedande program. Möjligheten 

för högre studier finns fortfarande kvar för elever på yrkesförberedande program men kräver aktiva 

val av eleverna och ingår inte den ordinarie studieplanen. 

 

Från politiskt håll har det framförts åsikter kring gymnasieskolans utbildningsvägar. Från borgerligt 

håll har kritik framförts kring den homogenisering av gymnasieskolan som har lett till att 

arbetslivets krav på yrkesutbildad personal inte motsvarats av yrkesutbildningen i sig. Dessutom har 

det argumenterats för att alla inte vill, eller kan, läsa vidare och ska därför inte tvingas läsa in  
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högskolebehörighet. Oppositionen vänder sig mot den sociala snedrekryteringen som en ändring av 

den homogeniserande skolan kan leda till och menar att alla borde ha samma möjligheter till vidare 

studier, oavsett gymnasieutbildning. 

 

Ur ett historiskt perspektiv kan man därför se hur GY11 är ett trendbrott. Gymnasiet, och dess 

utbildningar, är nu på väg åt ett annat håll och en homogenisering av skolan blir till en heterogen 

utbildning där det är elevens val som väljer färdriktning istället för att tidigare var staten som 

bestämt vilka ämnen som skulle läsas av alla.   

 

8.2 Gymnasievalet och social bakgrund        
Tidigare fanns det en allmän och även accepterad social skiktning i den svenska skolan då det fanns 

olika skolor för olika samhällsklasser (Arnman och Jönsson 1986). Den uppdelning vi ser idag av 

gymnasieskolan är inte uttalat för olika samhällsklasser. Den empiri som presenterats pekar dock åt 

det hållet. Vissa gymnasieutbildningar, till exempel det Naturvetenskapliga programmet, lockar 

elever från högre samhällsklasser där föräldrarna har akademisk utbildning. På de 

yrkesförberedande programmen kan vi se att en stor del av föräldrarna högst har 

gymnasieutbildning och befinner sig lägre ner på yrkeskategoriseringen. Arnman och Jönssons 

(1986) studie visade även att social bakgrund hade större betydelse vid val av gymnasieprogram än 

vad kön hade. Ungdomar från lägre samhällsklasser valde generellt kortare utbildningsvägar och 

slutsatser kring elever och social bakgrund visar att ungdomar från de högre samhällsskikten 

tenderar att hålla sina utbildnings- och framtidsvägar mer öppna. Målen för dessa elever kan även 

vara mer abstrakta medan elever från de lägre samhällsklasserna har mer konkreta mål, som familj 

och arbete, samtidigt som de har en mer realistisk syn på framtiden (Arnman och Jönsson, 1986). 

Liknande resultat visar undersökningen presenterad i denna uppsats. Övervägande delen av eleverna 

på de praktiska programmen svarar att de, efter avlagd examen, kommer att arbeta med det deras 

utbildning syftar till. Likaså visar samma siffra på de studieförberedande programmen att 

övervägande delen av eleverna tänker sig läsa vidare efter gymnasiet. 

 

I koppling till föräldrarnas yrke och utbildning tyder resultatet av empirin på att eleverna följer i 

sina föräldrars fotspår. Eleverna på de yrkesförberedande programmen svarar att deras utbildning 

kommer att leda till ett arbete inom det område de studerar. Föräldrarna till elever på dessa program  
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tenderar, enligt undersökningen, att befinna sig bland yrkesområden med lägre krav på längre 

utbildning. Eleverna svarar även övervägande att de efter avlagd examen kommer att börja arbeta. 

Detta tyder på att de kommer att hamna inom samma yrkeskategorier som sina föräldrar. Liknande 

resultat kan vi även se bland eleverna på de studieförberedande programmen. Här hittar vi även 

föräldrar inom yrkesområden med högre krav på längre/akademisk utbildning. Svaren bland dessa 

elever visar att de efter sin gymnasieexamen kommer att läsa vidare på universitet/högskola. Detta 

resultat kan tydas som att eleverna fortsätter i sina föräldrars fotspår och att de efter avslutad 

utbildning kommer att hamna inom samma yrkeskategori än föräldrarna. I undersökningen kan vi se 

exempel på detta på 95 procent av eleverna på de studieförberedande programmen svarade att deras 

föräldrars rekommendationer hade påverkat deras val av utbildning. Likaså svarade 28 procent av 

eleverna på Fordonsprogrammet att deras föräldrars yrke inom samma fält som utbildningen 

påverkat valet till gymnasiet. Här kan vi se kopplingar till det som Palme benämner som 

”utmärkande social reproduktionsstrategi” (Palme, 2008:18ff) när det inom en viss social grupp 

görs vissa liknande val. Ungdomar har, enligt undersökningen, gjort liknande val som sina föräldrar. 

Bourdieu menade inte att till exempel kulturellt kapital ärvs eller att det är oföränderligt men att ett 

viss kulturellt kapital ger viss kunskap om hur man bäst tar till vara på sina utbildningsmöjligheter 

(Broady, 1998). Även detta kan vi se exempel på i undersökningen då elever valt en viss utbildning 

i koppling till vilken social klass de befinner sig i. Dock är det Samhällsvetenskapliga programmet 

undantag i detta fall då undersökningen visar på en stor bredd av elever från olika sociala 

bakgrunder.  

 

8.3 Skolan som sortering 
Under 1990-talet gjordes insatser i skolan för att minska den sociala snedrekryteringen och i den 

tidigare forskningen har vi sett olika perspektiv på dessa. Olsson (2001) menade att elitens barn fick 

ännu bättre möjligheter att hitta en utbildning som passade dem. Utbildningarna segregerades då än 

mer. Korp (2006), å andra sidan, menade att den jämlikhetstanke som låg bakom förändringarna 

skulle leda till att meriter skulle ligga till grund för möjligheter men att bortse från social bakgrund 

som påverkan är omöjligt. Även i presenterad empiri kan vi se att den sociala bakgrunden påverkar 

valet av gymnasieutbildning då elever tenderar att välja liknande utbildning som deras föräldrar. I 

likhet med Broadys undersökning visar resultatet att över- och medelklass är överrepresenterat på 

det Samhällsvetenskapliga och Naturvetenskapliga programmet medan arbetarklass representeras på 

de yrkesförberedande programmen. 
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Det habitus och de erfarenheter eleverna bär med sig verkar spela roll i val av program på 

gymnasiet. Större delen av de elever som går på ett yrkesförberedande program uppger att de, efter 

examen kommer att arbeta med det som utbildningen syftar till. Likaså kommer elever på de 

studieförberedande programmen, enligt undersökningen, att fortsätta studera på 

universitet/högskola. Att få elever på de yrkesförberedande programmen kommer att välja till 

extrakurser för att nå högskolebehörighet kan tänkas bero på habitus, föräldrarnas yrke och det 

språk/den kultur som finns i hemmet. Konsekvensen av detta kan komma att bli att dessa elever 

sorteras ut just på grund av kurserna innefattar ett aktivt val från eleven. Alternativet för dessa 

elever, om de ändrar sig senare i livet, blir att läsa in behörigheten på Komvux. En stor del av 

eleverna, drygt hälften, på de yrkesförberedande programmen har inte heller bestämt sig än. Men 

många av eleverna verkar välja som sina föräldrar. Då studievanan inte finns så tydligt bland 

eleverna på de yrkesförberedande programmen syns i frågan om föräldrarnas utbildningsnivå. En 

stor del av eleverna på dessa program svarade att de inte vet vilken utbildning deras föräldrar (mest 

pappan) har. Bland eleverna på FP var det 37 procent (mammans utbildning) respektive 56 procent 

(pappans utbildning) som uppgav att de inte vet. Vanor från hemmet förefaller påverka elevernas 

val. En viss sortering av elever baserad på social bakgrund tycks finnas i skolans värld.  

 

8.4 Strukturella förändringar och social bakgrund 
Om en jämförelse görs mellan tidigare studier, det vill säga som gjorts innan 2011, kan vi se att det 

inte har skett någon stor förändring. Det resultat som visas upp direkt efter införandet av GY11 

visar inte en märkbar skillnad. Uppdelningen efter social bakgrund mellan yrkes- och 

studieförberedande program visar sig ha funnits innan reformen och efter. Även den tidigare 

forskningen har visat att skolan både hjälpt till att sortera ungdomar och varit en institution som gett 

utlopp för den sociala segregering som finns i samhället. GY11 verkar varken förändra eller komma 

med något nytt i den situationen. De tidigare undersökningar som gjorts bekräftar den bilden 

forskningen inom ämnet har presenterat. Resultatet i denna uppsats förefaller peka åt samma håll.   

 

Några av de problem regeringen avsåg att lösa med skolreformen, ungdomsarbetslöshet, sjunkande 

betyg och avhopp från gymnasieskolan, kan tänkas leda till mer utbildad arbetskraft och fler 

förberedda elever från studieförberedande program. En uppdelning utifrån social bakgrund ser ut att 

ha funnits innan och kan därför behöva sökas förklaringar på annat håll. Vilka val elever väljer att 

göra i årskurs nio kan ha att göra med det habitus och den förståelse de har med sig bland annat från  

 



Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskaper 
Examensarbete 30 hp 
Elisabeth Haugseth 

46 

 

den sociala bakgrunden och föräldrarna. Val till gymnasiet kan ha många aspekter. Intresse och 

möjligheter senare i livet visar sig ha stor betydelse enligt eleverna i undersökningen. De nedärvda 

egenskaper alla människor bär med sig, habitus, kan sägas påverka vilka val vi gör i livet och vilka 

kunskaper vi bär med oss. Valet av utbildning kan även ha andra, bakomliggande orsaker. 

Studievana, språkbruk och vanor kan bidra till att eleverna känner sig hemma bland vissa 

utbildningar, mer än på andra. I koppling till den teori Bourdieu presenterat kan undersökningen 

visa att elevers sociala bakgrund spelar roll när valet av gymnasieutbildning görs. Vilka tillgångar 

en person har tillgång till vid en viss tidpunkt kan påverka vilket val den personen gör vid ett visst 

tillfälle. Att eleverna i undersökningen bär med sig sitt habitus och förstår världen på ett visst sätt 

kan kopplas till den sociala bakgrund de växt upp i. När valet görs kan det baseras på ett letande 

efter en liknande miljö som den de har hemma, det vill säga en miljö de känner sig bekväma i och 

behärskar. En elev som växt upp med en pappa som är lastbilschaufför och en mamma som är 

undersköterska känner sig kanske mer bekväm på ett yrkesprogram precis som ett barn till läkare 

behärskar ett språkbruk och en kultur som finns på NV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Linnéuniversitetet 
Institutionen för utbildningsvetenskaper 
Examensarbete 30 hp 
Elisabeth Haugseth 

47 

 

Kapitel 9 Slutsats 

Den skola som Arnman och Jönsson (1986) beskrev, med olika syften för olika 

gymnasieutbildningar skulle kunna gå att koppla till införandet av GY11. Regeringen menar att 

bristen på kvalificerad yrkeskraft är för hög allt medan branschorganisationerna kräver mer utbildad 

personal. Ungdomsarbetslösheten är stor och alla vill/kan inte läsa vidare efter gymnasiet. 

Regeringen har då löst detta genom att införa en gymnasieskola med två utgångar. Alla ska inte 

behöva läsa lika mycket/samma saker och alla behöver inte läsa vidare. Är inte detta bara en ny 

version av den gamla uppdelade skolan där vissa ämnades läsa vidare och andra skulle ut i 

yrkeslivet direkt. 

 

Utifrån resultatet i denna uppsats, och i relation till tidigare forskning och studier, kan slutsatsen 

dras att vi inte än kan se om GY11 är en förstärkning av skolans sorteringsfunktion. GY11 skulle 

istället kunna ses som ett uttryck för en sortering som redan sker i samhället. Även om skolan är en 

del av samhället kan skolan inte sägas vara den enda sorteringsfunktionen som påverkar vart i livet 

människor hamnar, däremot skulle skolan kunna bidra till en minskning av skillnaderna. Framtiden 

får visa vilka konsekvenser 2011-års skolreform kommer att få. Då resultatet av denna uppsats inte 

visar en märkbar skillnad i valet utifrån social bakgrund jämfört med tidigare kan vi först om några 

år se resultatet av till exempel hur många av eleverna på de yrkesförberedande programmen som 

valde att läsa in högskolebehörighet.  

 
Vidare forskning 

Vidare skulle det vara en naturlig utveckling i forskningen att om några år se vad gymnasiereformen 

lett till, hur många som på de studieförberedande utbildningarna väljer att läsa vidare och hur 

många på de yrkesförberedande utbildningarna som får jobb direkt efter gymnasiet. Vidare 

forskning skulle även kunna titta på arbetsgivarnas syn på yrkesutbildningens förändring och hur 

det påverkar ungdomsarbetslösheten. Att göra en liknande undersökning som i denna uppsats, men i 

en större skala skulle vara intressant ur ett samhällsperspektiv och där se om denna uppsats skulle 

kunna ge en ledtråd om hur det ser ut i hela samhället. Kan man se en koppling i andra städer 

mellan elevernas gymnasieval och social bakgrund. En fortsatt studie kring huruvida eleverna på de 

yrkesförberedande programmen valde att läsa in högskolebehörigheten, dels de som svarat att de 

skulle göra det, dels de som inte har bestämt sig än skulle kunna vara ett led i denna undersökning.  
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det insamlade materialet. 

 

Har du några frågor är du välkommen att höra av dig! 

 

Elisabeth Haugseth 
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ehavm08@student.lnu.se 

 

 

Tack för din medverkan 
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1. Jag är… 

Tjej                  Kille  
 

1. Hur ofta pratade du och dina föräldrar/vårdnadshavare om gymnasiet innan du valde? 
Dagligen 
1 eller flera gånger i veckan 
1 eller flera gånger i månaden 

 

1 eller flera gånger om året 
Aldrig 
 

2. Vilka var dina val av gymnasieprogram? 
1:a val _____________________________________________ 
2:a val _____________________________________________ 
3: dje val ____________________________________________ 
 

3.   I vilken utsträckning har du fått information om följande innan ditt val till gymnasiet? 

Mycket stor  Ganska stor  Inte särskilt  Inte alls 

 
 

 
 

Skillnader mellan yrkes‐ och 

studieförberedande examen   

Möjlighet till tillvalskurser   

Färre gymnasiegemensamma ämnen 

(kärnämnen) på yrkesförberedande 

program 

Annat                  _________________________________________ 

 

4.  Varför valde du det gymnasieprogram du nu går på? (Flera svarsalternativ möjliga) 

Det ger stora möjligheter till arbete 

  

  

  

 
Det förbereder för fortsatta studier 

Mina föräldrar/en av dem jobbar inom yrkesområdet 

Intresse för ämnesområdet/yrkesområdet 

 

 

 
Mina intagningspoäng räckte inte till för mitt första‐/andraval 

Annat ____________________________________________________________ 
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5. I vilken utsträckning påverkade nedanstående ditt val av gymnasieprogram? 
       Mycket stor        Ganska stor        Inte särskilt         Inte alls 

Stora möjligheter till arbete       

             Mina kompisar valde samma program         
 
 

Mina föräldrar rekommenderade 

programmet        

Förberedelser inför fortsatta studier          
Geografisk närhet till skolan       
Jag hade hört bra saker om skolan           

Ger stora möjligheter för mitt framtida liv        

Ger möjlighet till högskolestudier     
Ett syskon har valt samma program 

Mina lärare rekommenderade programmet 

Studie‐ och yrkesvägledare/SYO 

Programmet innehåller till stor 

del praktiska ämnen    

Programmet innehåller till stor 

del teoretiska ämnen 

 

6. Kommer du att välja till några av följande kurser? Kryssa i de du tänker dig välja till. 

Svenska/svenska som andraspråk 2 

Svenska/svenska som andraspråk 3 

Engelska 6 

Kurserna ingår i mitt program 

Nej, jag kommer inte att välja till någon av kurserna ovan. 

 
 
 

 

 

 

Vet inte/har inte bestämt mig 

 

7. Vad planerar du att göra efter din examen? 

Arbeta med det min utbildning syftar till 

Arbeta med något annat 

  Läsa vidare på universitet/högskola 

Läsa vidare på yrkeshögskola (tidigare KY) 

Vet inte/har inte bestämt mig än   
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8. Vilket yrke/yrkesområde kommer din utbildning att leda till? 

______________________________________ 

   

9.  Vilket yrke/inom vilket yrkesområde arbetar din mamma? Skriv på raden nedan 

   _______________________________________________ 
Hon arbetar inte 

  Jag har ingen mamma eller träffar inte henne 

 

 
 

10. Vilket yrke/ inom vilket yrkesområde arbetar din pappa?  Skriv på raden nedan 

   _______________________________________________ 
Han arbetar inte 

  Jag har ingen pappa eller träffar inte honom 
 

M P 

 
 

11. Vilken är dina föräldrars högsta avslutade utbildning? ? Kryssa i  M‐raden för mamma och P‐
raden för pappa 

 

Mindre än 9 års grundskola 

  9‐årig grundskola 

  2‐ årig gymnasieutbildning, praktisk inriktning 

3‐årig gymnasieutbildning, teoretisk inriktning 

  
  

  

  Universitet/högskola 

  Annat ______________________________ 

Vet inte 

 

12. Har du något du vill tillägga? 

_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 

Tack för din medverkan! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  


