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Det finns en del elever som avslutar sina studier redan efter grundskolan eller hoppar 

av sin utbildning på gymnasiet. Vad är orsaken till detta? Är dagens gymnasieelever 

nöjda med sina val av inriktning eller skola?  Hur valde de sin inriktning på 

gymnasiet?  Att undersöka de faktorer som påverkar ungdomarnas val av skola, 

inriktning samt deras utbildningsambition är syftet i denna studie. Studien använder 

en kvantitativ metod och undersökningen gjordes i form av enkätundersökning på en 

gymnasieskola. Målgruppen var gymnasieelever som går sitt andra år på gymnasium.  

 

En statistisk analys av materialet utfördes och resultaten presenteras med hjälp av 

relevanta figurer. Resultaten visar att de flesta elever i denna studie är nöjda med sitt 

val av inriktning och skola. Resultaten visar att högskoleambitionen är högre hos 

elever vars föräldrar har högskoleutbildning än hos elever vars föräldrar saknar 

högskoleutbildning (75 % mot 64 %). Detta resultat var inte oväntat då tidigare 

studier inom samma område visar liknande resultat. Det vill säga att 

utbildningsbakgrund och det kulturella kapitalet hos föräldrar är en viktigare faktor 

för studieambition jämförd med elevernas etniska bakgrund. Ett intressant och 

ganska oväntat resultat är att elever med invandrarbakgrund visar en större 

högskoleambition jämfört med elever vars föräldrar är födda i Sverige. Studien ville 

även fånga upp elevernas syn på framtiden och vad som är viktigt för dem. Resultaten 

visar att eleverna har en ganska realistisk syn på framtiden och ca 90 % av dem tyckte 

att det är viktig att ha skaffat eget boende och ha en fast anställning när de är 35 år. 

  

 ___________________________________________________ 

Nyckelord: val av gymnasieutbildning, utbildningsambition, gymnasieelever, 

kulturella kapital och gymnasieelever
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Abstract 
There are some students who leave their studies. How can this be explained? Are 

present day high school students satisfied with their choice of school or the courses 

they have chosen? How did they decide what to study in upper secondary school? The 

main focus of this study is to examine the factors that influence the decision making 

of young people when it comes to choosing schools, their educational ambitions, and 

finally their focus on grades in Upper secondary school.    

 

The study is based on the quantitative method, extracting its results through a poll 

conducted at an upper secondary school. The target audience of this poll was students 

that are completing their second year.  A statistical analysis of the results was carried 

out and the results were then presented by relevant diagrams. This is followed by a 

discussion of both the results and methods. The results indicate that a large number 

of the students are satisfied with their choice at upper secondary school. Additionally, 

students with parents that have obtained a university degree are more likely to strive 

for a university degree than those with parents without higher education (the ratio is 

75 vs. 64%). This result was not unexpected since previous research in the same area 

show similar results.  That is to say, the educational background and the cultural 

capital of parents is a more significant driving factor for student ambition than ethnic 

background.   

An interesting and rather unexpected result is that students within this sample, with 

immigrant backgrounds show greater academic ambitions compared to students 

whose parents were born in Sweden.  

 

Furthermore, the study aimed at capturing the pupil’s perception of their future and 

also what they perceived as important for them. The results reveal that the students 

had a fairly realistic view on their future and about 90% of the students thought that 

it is important to own a property and have a permanent job before they reach the age 

of 35.  

 

Key words: Educational choice of upper secondary school education, educational 

ambitions, cultural capital and upper secondary school students 
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Förord  

 
Jag vill tacka min handledare Carina Carlhed som hjälpt mig under arbetets gång. Ett 
stort tack även till min familj och vänner som funnits med och stöttat mig under hela 
examensarbetet. 
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1 Inledning  

1.1 Bakgrund 

Många nya och betydelsefulla förändringar inträffade i utbildningssystemet under 

1990- talet.  Läroplanernas innehåll ändrades och enligt den nya läroplanen (LPO 94) 

riktar utbildningssystemet sig mot jämställdhet, likvärdighet och likvärdig utbildning 

för alla individer i samhället. Under samma period förändrades även 

utbildningssystemets organisation och styrning . Kommunal styrning i skolorna 

istället för statliga kontroll och etablering av friskolor var en del av de viktiga 

förändringarna. Inom gymnasieutbildningen erbjöds nya program. Kommunerna 

satsade mer på praktiskt arbete och användning av moderna informationsteknik i 

skolan. Konsekvenser av dessa förändringar var att skolorna har blivit mer 

profilerade och selektiva och föräldrarna fick mer valfrihet för att välja mellan olika 

skolor och olika inriktningar. 

 

Samtidigt som stora ekonomiska förändringar hade stor påverkan på personlig 

inkomst i många av de Europiska länder, riktades de nya reformerna i 

gymnasieutbildning mot mer marknadsanpassning . Detta gjort att 

gymnasieutbildningen blivit ett måste när det gäller jobb och ekonomiskt tillgång. 

Idag är gymnasieskolan verkligen en skola för alla när 98 procent av 

grundskoleelever går vidare till gymnasiet, anser Broady (2000).   

 

Trots dessa självklara fakta avslutar en grupp av elever sina studier efter grundskolan 

eller hoppar av gymnasiet efter en kort tid. Det finns även en andel elever som inte är 

nöjda med sitt val av skola och/eller inriktning på gymnasiet. Detta gör att dessa 

elever får problem i skolan, byter sin inriktning eller program och deras 

utbildningstid förlängs. Själv har jag träffat några gymnasielever i årskurs två som 

varken hittat en bra arbetsstruktur eller varit nöjda med sina inriktningar. Tidigare 

undersökningar visar att det finns några faktorer som har stor påverkan på elevernas 

utbildningsambition. Det här arbetets centrala intresseområde är att undersöka hur 

nöjda gymnasieelever är med sitt val av skola och inriktning. Det är också intressant 

att undersöka de faktorer som har betydelse för elevernas val. Finns det något 

samband mellan elevernas val av skola och inriktning på gymnasiet och deras 

familjesituation, föräldrarnas utbildningsnivå och/eller ekonomiska tillgångar?  

Vilka faktorer spelar roll?  
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1.2 Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka om gymnasieelever är nöjda med sitt val av 

skola och inriktning. Att analysera och belysa de faktorer som påverkar elevernas val 

av skola och inriktning, samt hur utbildningsvägarna skiljer sig beroende på vilken 

familjesituation, kön, ekonomisk och/eller social tillgång individen har, är också en 

del av syftet med detta arbete. 

1.3  Frågeställningar 

 Är gymnasieelever nöjda med sitt val av inriktning och skola? 

 Vilka faktorer påverkar elevernas val av skola , inriktning och 

utbildningsambition?  

1.4  Arbetets disposition 

Kapitel 1: Inledning, syfte och frågeställning, i det här avsnittet berättar jag om vad 

som är syftet med studien och vilka frågeställningar som ingår i arbetet. 

 

Kapitel 2: Litteratur, i detta avsnitt tar jag upp nuvarande och tidigare 

undersökningar inom ämnet.  Pierre Bourdieus definition av några viktiga begrepp 

inom ämnet tar jag upp i början. Sedan har en historisk bakgrund om 

utbildningssystemets förändringar skrivits med hjälp av Donald Broadys studie om 

skolan under 1900- talet . Tidigare studier om faktorer som påverkar elevernas val av 

utbildning på nationellt och internationell nivå är en annan del av 

litteraturgenomgången. 

 

Kapitel 3: Metod, handlar om de metoder som används i arbetet för att hitta olika 

faktorer som påverkar elevens val av skola och utbildning . 

 

Kapitel 4: Resultat, här presentras resultatet av enkätundersökningen med hjälp av 

relevanta figurer i Excel. En statistisk analys är gjord utifrån elevernas svar på 

enkätfrågorna och en sammanfattning av resultatet presenteras senare. 

 

Kapitel 5: Diskussion, i detta avsnitt diskuteras resultatet från statistikanalysen med 

hjälp av tidigare studier och huvudteorier inom utbildningssociologin med en 

metoddiskussion som avslutning. 
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2  Litteraturgenomgång 

2.1 Utbildningssystemets förändringar under 1990- talet  

I slutet av 1980-talet dominerades de teoretiska linjerna av elever som hade det 

högsta betyget från grundskolan. Det var även flest tjejer på humanistiska och mest 

killar på de tekniska linjerna (Broady, 2000). Samtidigt var chansen för barn i 

familjer med låg social klass att hamna på de studieförberedande linjerna tre gånger 

mindre än för barn med hög social klass, då barn från den höga socialklassen hade 

bättre grundskolebetyg, hävdar Broady. I början av 1990 inleddas en rad 

förändringar i utbildningssystemet som kan omfattas som mål- och resultatstyrning, 

kommunalisering, decentralisering, privatisering, marknadsanpassning och friare 

resursanvändning (Broady 2000). Under 1990- talet lämnade staten i stor grad 

kontrollen över skolorna till kommunerna. Inom den kommunala skolan satsade man 

på att skapa en profilerad utbildning. Friskolor etablerades och gymnasieskolans 

program genomgick en reform. Gymnasieskolan blev på allvar en skola för alla när 

98 % av grundskoleelever valde att studera vidare på gymnasiet. Även många andra 

stora reformer skedde inom gymnasieskolan under samma period (Broady 2000). 

Etablering av friskolor var en annan del av förändringar som började år 1991. Från 

läsår 92/93 till läsår 94/95 ökade andelen gymnasiefriskolor från 0,8 % till 1,2 %, 

visar SOU 1995:113, p. 16-20 (refererad i Broady, 2000). Trots att 

etableringsprocessen gick snabbare under den sista halvan av 1990- talet, skedde 

dessa förändringar långsamt och 1998 saknade närmare hälften av alla kommuner 

friskolor. Hösten 1999 gick bara tre procent av landets elever i fristående skolor. 

Gymnasieskolans form och resursanvändning förändrades mycket under samma 

period, menar Broady(2000) .Nuvarande gymnasieutbildning följer den nya 

läroplanen Lpo 94 för den frivilliga skolformen. Nya läroplaner för grundskolan och 

en ny reform för gymnasieskolan trädde i kraft från den första juni 2011 . Enligt 

skollagen har alla elever som avslutat grundskolan rätt till gymnasieutbildning. Det 

är kommunens skyldighet att erbjuda alla ungdomar en treårig gymnasieutbildning. 

”Gymnasieutbildningen ger grundläggande kunskaper för vidare studier och för ett 

framtida yrkes- och samhällsliv” hävdar Skolverket (2011). På gymnasiet finns det 17 

nationella program . I samtliga program är kurserna indelade i tre olika gruppkurser: 

obligatoriska kurser, valbara kurser och individuella val. Därutöver finns det även 

kärnämnen och projektarbete. Förutom de nationella programmen finns det även 

individuella och specialutformade lokala program. Gymnasiesärskolan hör också till 

gymnasiet.  Gymnasieprogrammen är studieförberedande eller yrkesförberedande 

men trots att det finns skillnad i innehållet har elever på alla program möjlighet att 

uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen (Skolverket 

2011). 

 

Till skillnad mot grundskoleutbildningen som är obligatorisk är gymnasieskolan en 

frivillig skolform som följer skollagen. Trots att gymnasieutbildning är en frivillig 

utbildning, fortsätter 98 procent av grundskoleelever sina studier på gymnasium. I 
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dagens samhälle är kravet på utbildning och kunskap så stor att det verkar som om 

gymnasieutbildning inte längre är ett val utan en nödvändig grund för att kunna ta 

sig in i samhället. I dagens samhälle väljer alltmer en högre utbildning som kan leda 

till högre ekonomiska tillgångar. 

 

Broady och Börjessons studie (2002), visar att överklassens barn i större grad väljer 

de naturvetenskapliga programmen.  Rapporten ”en social karta över Stockholms 

gymnasieskolor” visar att år 1998 sökte 41 procent av alla läkarbarn, 37 procent av 

alla universitetslärarbarn och 32 procent av alla civilingenjörsbarn detta program 

jämfört med bara sju procent av barn till okvalificerade arbetare i 

produktionen(Broady och Börjessons 2002). Samma rapport hävdar att en hög andel 

elever ur alla slags eliter söker fristående gymnasieskolor eller vissa profilerade 

utbildningar vid kommunala gymnasieskolor. Dessa resultat visar att utbildning 

håller på att bli alltmer som en resurs främst för samhällets överklasser vilket är i 

motsats till utbildningssystemets mål. 

2.2 Utbildningssystemets mål och reformers konsekvenser 

I det svenska utbildningssystemet eftersträvas jämställdhet, likvärdighet och 

likvärdig utbildning för alla individer. Den svenska lagstiftningen (Lpo 94) hävdar att 

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika 

värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta.” 

är de värden som skolan ska ta hänsyn till. Trots dessa värdegrunder i det svenska 

skolsystemet visar rapporten från TIMSS (2003) att skolorna har blivit mera 

selektiva med sämre utbildningskvalitet (Thullberg 2004). Tidigare undersökningar 

visar att ”år 2000 tillhörde Sverige de länder som hade minst skillnad mellan olika 

skolors resultat”, vilket innebär mer likvärdighet i skolornas utbildningskvalitet 

(Skolverket 2003). PISA- studien (OECD 2001), som bedömde graden av kunskaper 

och färdigheter hos 15-åriga elever i matematik, naturvetenskap och läsning, visar att 

de bästa resultaten har uppnåtts i länder med de minst selektiva 

utbildningssystemen. Ju mindre selektiva utbildningssystem desto svagare blir 

effekten av etniska ursprung på elevernas resultat, hävdar Matvjfi och Strakovia 

(2005). Enligt rapporten från Skolverket angående tre olika undersökningar både på 

nationell och internationell nivå, har svenska grundskolelevernas kunskap i både 

matematik och naturvetenskap försämrats jämfört med 1995. ”Sett till år 8 har de 

svenska eleverna den största nedgången i både matematik och naturvetenskap av de 

16 länder som deltog båda åren”, hävdar Thullberg (2004). Tidigare undersökningar 

visar på betydligt bättre resultat. I undersökningen som utfördes av TIMSS (1995) var 

svenska åttonde klassare absolut på toppen av de andra deltagande länderna, anser 

Thullberg (2004). En av förändringarnas konsekvens var att större andel elever valde 

de studieförberedande utbildningar under 1900- talet. Medan det naturvetenskapliga 

programmet präglades av eliter blev det samhällsvetenskapliga programmet mer 

socialt heterogent. Broady (2000) hävdar följande:” Många eliter har vunnit på att 

variationen inom skolväsendet ökat eftersom de fått bättre möjligheter att välja en 

utbildningsbana som är skräddarsydd för de egna barnen”(s.8). 
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2.3 Utbildningssociologi, viktiga begrepp 

I detta avsnitt diskuteras utbildningssociologi och några viktiga teorier inom detta 

område utifrån Broadys rapport (1998). Utbildningssociologi kan definieras som det 

samhällsvetenskapliga studiet av utbildning. Broady (1998) diskuterar i sin rapport 

”Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg ”, några viktiga teorier inom 

utbildningssociologin. Enligt August Comte (1798- 1857) som är känd som ”fader 

sociologi” kan vi dra paralleller om utbildningssociologin till dagens 

samhällsvetenskap eller beteendevetenskap (Broady, 1998). Samma artikel hänvisar 

även till Durkheims teori om utbildningssystemets uppgift. Émile Durkheim (1858- 

1917) fransk sociolog, filosof och pedagog, var mycket inflytelserik och ägnade sig 

mycket åt utbildningsfrågor. Han hävdade att uppfostran och skolans uppgift är att 

lära in nödvändiga föreställningar hos barn och unga för att i sin tur få samhället att 

fortsätta att leva. Durkheim menade att samhället var indelat i olika klassificeringar 

där människor har en föreställning om gott och ont, högt och lågt heligt och världsligt 

etc. Durkheims teori anser att skolans uppgift är inlärning av dessa föreställningar 

som begärs av samhället. Han menar att utan en fostran om dessa föreställningar till 

barn och unga skulle det uppväxande samhället bryta samman. Broady beskriver 

också Pierre Bourdieus teori inom utbildningssociologi. Bourdieu var fransk forskare 

och professor i ämnet och hans centrala begrepp är viktiga för att förtydliga 

utbildningssociologin.  

 

Broady beskriver Bourdieus definition av några viktiga begrepp i ämnet bland annat 

symboliskt kapital, kulturellt kapital, ekonomiskt kapital, socialt kapital, habitus 

samt fält. Begreppet kapital handlar om symboliska eller materiella resurser. Det 

symboliska kapitalet innebär att vissa människor, institutioner, examina eller titlar 

erkänns eller anses hedersvärda. Det symboliska kapitalet är det som av sociala 

grupper beräknas som värdefullt. Det symboliska kapitalet är det mest 

grundläggande i Bourdieus sociologi. Kulturellt kapital är det kapital i form av 

tillgångar som människor får från examina från respekterade läroanstalter, 

förtrogenhet med klassisk musik eller litteratur, förmåga att uttrycka sig i tal och 

skrift etc. Bourdieus termologi innebar att det kulturella kapitalet som man får från 

utbildningssystemet kan konverteras till utbildningskapital som sedan i sin tur i 

yrkeslivet och den övriga sociala världen ger tillgång till kulturen och kan konverteras 

till andra former av kapital såsom t ex ekonomiskt kapital (lön). När det gäller 

begreppet habitus ansåg Bourdieu att detta innebar ett system av dispositioner som 

låter människor att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Dessa 

dispositioner är ”förkroppsligat kapital”, dvs. resultatet av social erfarenhet, 

kollektiva minnen, sätt att röra sig och tänka som ristas i människors kroppar och 

sinnen. Enligt honom kan det finnas lika många habitus som människor då varje 

individ har sin särskilda habitus. Ur Bourdieus senare perspektiv kunde habitus även 

tillskriva grupper såsom klasser, klassfraktioner, yrkesgrupper och familjer.  
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2.4 Tidigare forskning 

 Vad påverkar barnens utbildningsambition? 

Utbildning och examina i dagens samhälle kan räknas som ett symboliskt kapital och 

Bourdieu hade en förhoppning om att utbildningssystemet skulle fungera som ett 

jämlikhetsskapande redskap. Enligt Broady (1998) hade Bourdieu en tanke om 

”examensinflation”, vilket innebar att när allt fler människor erhåller högre 

utbildning minskar examinas värde, vilket tvingar barnen ur alla grupper att höja sin 

utbildningsnivå. Matvjfi och Strakovia (2005) hänvisade i sin undersökning till 

(Vecérnik 2001) om den ekonomiska tillväxtens påverkan på utbildningssystemet. 

Statistikundersökning från OECD visar att den ekonomiska tillväxten i många 

europiska länder på 1980- talet orsakade högre efterfrågan och konkurrens om högre 

utbildning. Enligt statistiken som nämns av Matvjfi och Strakovia hade utbildningen 

stor påverkan på personlig inkomst vilken nästan fördubblats mellan 1988 och 1996 

(Vecernik 2001). Även OECD- data sedan 1989 visar samma resultat (OECD 2002).  

Enligt OECD- undersökningar i Tjeckien var inkomsten för en person med 

högskoleutbildning åtta gånger högre än inkomsten för en person med bara 

gymnasieutbildning. OECD- undersökningar visar liknande resultat i andra 

industriländer och den genomsnittliga kvoten för några andra länder är 1,63; 

(Ungern, 1,84, USA, 1,8, Frankrike, 1,69, Tyskland, 1,57, Norge, 1,32).  

 

Hur skiljer sig familjer med olika kulturella och ekonomiska tillgångar? Har det 

kulturella, ekonomiska och/eller sociala kapitalet någon betydelse? Palmes studie 

 (1992) betonar att barn vars föräldrar tillhör den övre medelklassen i samhället visar 

en viss habitus, grundad på en gemensam erfarenhet där de känner sig trygga. De 

hade alltid de ekonomiska tillgångar de behövde och detta ledde till ett slags, 

trygghet. Skillnaden mellan barn från familjer med en lägre andel kapital och barn 

med högre andel kapital handlar inte bara om ekonomiska tillgångar utan ”deras i 

kroppen nedlagda känsla för sparsamhet, deras tysta accepterande av små 

omständigheter och deras underkastelse under och föregripande av ekonomiska 

begränsningar”, anser Palme (1992).  Bourdieu konstaterar i sin undersökning att 

samhällets överklasser utnyttjar utbildningssystemet för att förstärkta sin egen 

ställning. De tar i anspråk utbildningssystemet i egen favör, skriver Broady (1998). 

Enligt Broady har Bourdieu alltid lagt stor vikt vid kunskapssociologiska frågor och 

påstår att det är av vikt att ta hänsyn till utbildningssystemets centrala ställning. Han 

menar att utbildningssystemet bidrar till att forma överklasserna och eliminera dem 

som saknar de rätta dispositionerna (Broady 1998). Walker och Parks 

undersökningar (refererad i Milbourne, 2002) som gjordes i England visar ett tydligt 

samband mellan ekonomiskt/socialt kapital och tillgång till utbildningsresurser i 

samhället. Studien gjordes med en grupp icke- engelsktalande kvinnor och barn och 

visar att fattigdom skapar en form av utanförskap. Fattiga kan utsättas för en serie 

problem såsom hög arbetslöshet, låg inkomst, låg utbildning, dålig hälsa och psykisk 

sjukdom. De här människorna utesluts från utbildning och andra sociala resurser i 

samhället, påstår samma rapport. När det gäller föräldrarnas utbildningsnivå 
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(utbildnings kapital) anser Palme(1992) att föräldrar med högre utbildning är vana 

vid utbildningssystemet och vet hur man utnyttjar dess möjligheter. Den här gruppen 

av familjer fungerar som en påtryckargrupp på skolan. De ifrågasätter lärarnas och 

skolans arbete och har stora krav och förväntningar på skolan, medan föräldrarna i 

den kulturella medelklassen är mer mottagliga att låta lärarna själva sköta skolan och 

sitt arbete. Svenssons studie (2007) visar också att elever från den övre medelklassen 

oftast väljer de studieförberedande programmen på gymnasiet medan barn från den 

lägre socialgruppen oftast väljer de yrkesförberedande programmen. Friskolor är 

också ett attraktivt val för eliterna och allt fler barn med tillgång till 

utbildningskapital, såsom läkarbarn, universitetslärarbarn väljer detta alternativet. 

När det gäller placering av barn med invandrarbakgrund på friskolor ser man samma 

tendens. Broady (2000) hävdar att friskolor är det bästa alternativen för vissa 

invandrargrupper. En mindre andel elever på gymnasiefriskolor är födda utomlands 

och har föräldrar som också har utländsk bakgrund (detta gäller barn från 

invandrarfamiljer som kom till Sverige som flyktingar). Däremot är andelen 

invandrarbarn till familjer med hög social och/eller ekonomisk bakgrund högre i 

friskolor jämfört med kommunala skolor. Andelen invandrarbarn i familjer som 

länge har varit i Sverige och som väl anpassat sig till det svenska samhället är också 

hög på gymnasiefriskolor i Stockholm, hävdar Broady och Börjesson (2002) . Dessa 

undersökningar visar att föräldrarnas utbildningsnivå (utbildningskapital) är en 

viktigare faktor än elevernas etniska bakgrund. Enligt rapporten om den svenska 

skolan under 1900- talet är elevernas sociala ursprung och deras föräldrars 

utbildningsnivå viktiga faktorer som har stor betydelse för elevernas övergång till 

gymnasiet (Broady 2000). Broadys studie visar också att barn till föräldrar med högt 

socialt ursprung och hög utbildningsnivå med stor sannolikhet studerar vidare till 

gymnasiet. Däremot är det mer sannolikt att de elever som har föräldrar vars högsta 

utbildning är folkskola börjar ett år senare i gymnasiet. Broady hävdar att resultatet 

är samma när det gäller social klass.  

 

En studie gjord av Svensson (2007) visar att de ungdomar som valde sin utbildning 

på gymnasiet utifrån sitt eget intresse och blev mindre påverkad av sin omgivning, 

med större sannolikhet slutför sin gymnasieutbildning. Mateju och Strakov (2005) 

hävdar att undersökningar visar att en viktig faktor som påverkar elevernas framtida 

studier är ungdomarnas ålder när de står inför sitt första val i utbildning (PISA 2000 

studien i OECD 2002). De yngre eleverna påverkas i större utsträckning av sina 

föräldrar när de måste fatta beslut om sin framtida utbildning. Svenssons studier om 

könsskillnader i skolavbrott visar att en större andel män gör avbrott i sina studier på 

gymnasienivå i de flesta inriktningar. Detta kan bero bland annat på en lägre 

studieambition och lägre intresse hos män jämför med kvinnor. Svensson hävdar att 

tidigare studie från Rudemo, 1984 visar samma resultat. Svenssons studier (2007) 

om könsskillnader i skolavbrott också visar att en större andel män gör avbrott i sina 

studier på gymnasienivå i de flesta inriktningar än kvinnor.
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2.5 Sammanfattning av litteratur 

Det har skett många radikala förändringar i utbildningssystemet under 1900-talet. 

Huvudresultat av dessa förändringar är att skillnader bland skolor och bland 

utbildningsinriktningar har ökat. Inom den kommunala skolan möjliggörs skapandet 

av mer profilerad utbildning. Friskolor grundas under samma period. Konsekvensen 

av dessa förändringar är att utbildningssystemet har blivit mer selektivt och 

variationer i skolvärlden har ökat betydligt. Barn till samhällets överklasser har mer 

tillgång till utbildningssystemet och sådana familjer har även större krav på skolorna. 

De väljer alltmer de naturvetenskapliga linjerna inom kommunala och 

friståendeskolor. Detta gäller även barn till väletablerade invandrarfamiljer. 

Samtidigt påverkas utbildningssystemet av den ekonomiska tillväxten i Europa som 

skriker efter högre utbildning. Detta gör att 98 % av dagens grundskoleelever väljer 

gymnasieutbildning. 

 

Broadys studier inom ämnet utbildningssociologi visar att det finns ett tydligt 

samband mellan några av utbildningssociala faktorer och barns val av skola och 

utbildning samt deras utbildningsambition. Bland annat har kulturellt och 

ekonomiskt kapital stor betydelse för barns utbildningsambition. Dessa studier visar 

att föräldrarnas utbildningsnivå och socialklass är viktiga faktorer som påverkar 

elevernas val av skola och inriktning. Eftersom föräldrarna med hög utbildning är 

mer vana vid utbildningssystemet och vet hur den fungerar, kan de i sin tur hjälpa 

sina barn att välja rätt. Detta ser vi inte hos barn vars föräldrar saknar hög 

utbildning. Dessa barn hoppar i större grad av gymnasieskolan. Undersökningar visar 

även att föräldrarnas utbildningsnivå och familjens sociala, kulturella och 

ekonomiska tillgångar är en viktigare faktor än familjens etniska bakgrund när det 

gäller barns utbildningsambition. Svenssons studie visar att ungdomarnas eget 

intresse för sin utbildning har stor betydelse för att slutföra gymnasieutbildning.    

Mateju och Strakovs studie visar att ungdomarnas ålder när de står inför sitt första 

val i utbildning är en viktig faktor som påverkar elevernas framtida studier. De elever 

som måste välja sin framtida utbildning i unga ålder riskeras att bli påverkade av sina 

föräldrar snarare än av sina egna intressen. Tidigare studier om könsskillnader i 

skolavbrott visar att i de flesta inriktningar gör en större andel män avbrott i sina 

studier på gymnasienivå än kvinnor. 

3 Metod 

3.1 Forskningsstrategi 

Arbetet har en kvantitativt metodval som baseras på objektiva mätningar och 

observationer och genomfördes i enkätform. Inom samhällsvetenskapliga 

undersökningar finns det två forskningsmetoder, den kvantitativa och den kvalitativa 

(Backman 1998). Naturvetenskapliga undersökningar med datainsamling, objektiva 

mätningar och observationer i centrum använder sig av kvantitativa metoder och 
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tolkar resultaten med hjälp av statistiska analysmetoder, anser Stukát (2005). Vid 

kvantitativa undersökningar kan resultaten bli breda och generella men inte djupa. 

I denna studie hade man tillräkligt information om urvalgruppens ålder, skola och 

inriktning som gör att urvalet blev subjektivt dvs. undersökningsgruppen valdes inte 

slumpmässigt. Deltagarnas svar behandlades konfidentiellt vid 

enkätundersökningen. Detta leder till mer trygghet hos deltagarna vilket är oerhört 

viktig för att få fram trovärdiga resultat. Utifrån studiens mål och frågeställningar 

behövde jag tillgång till många deltagare och enkät var ett bra alternativ. Att nå en 

större grupp gör det mer möjligt att generalisera resultaten och göra eventuella 

statistiska analyser vilka är en stor fördel med enkätundersökningar, anser Stukát 

(2005). 

3.2 Datainsamlingsmetod 

För studien valdes enkäter eftersom det var önskevärt att få svar från många 

respondenter. Frågeformulär är en av de metoder som används i 

surveyundersökningar i vilken man söker ”detaljer i konkreta saker”, anser 

Denscombe (2000). Enkätfrågorna formulerades utifrån studiens centrala 

intresseområde. Vid en enkätundersökning kan man använda sig båda av de så 

kallade ostrukturerade frågeformuläret med öppna frågor och av strukturerade 

frågeformulär med fastställda svarsalternativ, anser Stukát (2005). I denna 

undersökning används båda formerna av frågeformulär. Stukát påstår att öppna 

frågor liknar intervjuer och analysen av svar på sådana frågor kan bli lite krångligt, 

men med sådana frågor kan man få intressanta och oväntade resultat.  Helt 

strukturerade frågeformulär däremot måste vara välformulerade och tydliga. Enligt 

Stukát (2005) kan man få fram mer information om man ger respondenterna flera 

alternativa svar på varje fråga i ett strukturerade frågeformulär. I denna studie valdes 

en öppen fråga som handlade om elevernas favoritämne. Andra frågor var 

strukturerade i vilka respondenterna hade möjlighet att välja mellan många 

alternativa svar. Det är viktigt att antalet frågor är tidsmässigt lämpliga och man ska 

ta hänsyn till respondenternas tålamod, hävdar Denscombe (2000). I denna studie 

bestod enkäten av 16 frågor och för att eleverna skulle orka och svara på alla frågor 

valdes korta och tydliga frågor. 

 

3.3 Urval 

Undersökningen hade ett subjektivt urval och genomfördes i en kommunal 

gymnasieskola i Stockholm. Skolan har olika inriktningar med ca 1000 elever. Enligt 

Denscombe (2000) har man i ett subjektivt urval redan kunskap om de människor 

som ska undersökas. Valet av skolan i denna studie baserades på att försöka välja en 

skola som ligger centralt i Stockholm och har olika inriktningar. Skolan är en 

kommunalskola vilket är en viktig faktor för studien eftersom tidigare 

undersökningar visar att kommunala skolor är mera heterogena jämfört med 

fristående gymnasieskolor som är mera selektiva. Att skolan ligger centralt är en 

fördel eftersom många elever från olika samhällsklasser som bor i olika områden i 
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Stockholm kan ta sig lätt till skolan. För att genomföra arbetet valde jag en skola som 

jag själv var vikarierande lärare på under en kort period. Jag var ett bekant ansikte 

för många elever med NO som inriktning men SP gruppen träffade jag bara i skolans 

korridorer. Att vara bekant med målgruppen gör att undersökningsmiljön blir mer 

trygg för deltagarna. 

 

För undersökningen valdes elever i årskurs två på gymnasiet. Elever i två olika 

inriktningar, NO (naturorienterade programmet) och SP 

(samhällsvetenskapsprogrammet) valdes för undersökningen. Anledningen till att de 

två olika inriktningar var intressanta för denna studie är att tidigare undersökningar 

visar att överklassens barn i större grad väljer de naturvetenskapliga programmen 

medan den samhällsorienterade inriktningen mest väljs av barn vars föräldrar 

kommer från andra grupper i samhället (Broady och Börjesson 2002).  

Enkätfrågorna formulerades noga för att täcka de mest relevanta områdena i arbetet 

samt minska risken för missförstånd hos målgruppen. Enkäten bestod av 16 

huvudfrågor för båda elevgrupperna. I några av frågorna hade eleverna möjlighet att 

välja mer än ett alternativ. 

3.4 Genomförande  

Läraren i respektive klass kontaktades och informerades om syftet med studien innan 

arbetet genomfördes . I samarbete med läraren genomfördes sedan arbetet under en 

lektion. Eleverna i båda grupperna informerades först. Jag presenterade mig och 

berättade om undersökningens mål och sedan utdelades enkäterna och efter ca 20 

minuter när alla svarat på frågorna samlades enkäterna in direkt. Tillsammans med 

enkätfrågorna fick eleverna ett brev med information om studien. I brevet lämnades 

även kontaktinformation om mig själv och min handledare (se bilaga 1). Sammanlagt 

utdelades 56 enkäter till elever i två klasser i årskurs två på den aktuella 

gymnasieskolan. Samtliga elever deltog i undersökningen. Elevgruppen bestod av två 

grupper, en grupp studerade NO, och den andra gruppen hade SP som inriktning. SP 

gruppen bestod av 20 elever (13 flickor och 7 pojkar) och NO gruppen bestod av 36 

elever (11 flickor och 25 pojkar). 

3.5 Databearbetning och analysmetod 

Enkäterna samlades in och insamlade data bearbetades sedan.  Elevernas svar på 

samtliga enkätfrågor analyserades. I början analyserades varje fråga för sig . Utifrån 

frågornas område och för att undersöka eventuella samband mellan olika faktorer 

analyserades i några fall även elevernas svar på två frågor samtidigt (univariat och 

bivariat). Univariat analys innebär att studera egenskaper hos en variabel medan de 

bivariata analyser innebär att studera två variabler och analysera sambandet mellan 

dem (Djurfeldt m. f l. 2003). Resultaten illustrerades i form av diagram i programmet 

Excel. I varje diagram presenterades resultatet i form av både antal och procent.  
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3.6 Reliabilitet och validitet 

För att diskutera kvalitet på undersökningar används begreppen reliabilitet och 

validitet som handlar om mätinstrumentens kvalitet och noggrannhet respektive 

undersökningens giltighet, anser Stukát (2005). De två termerna påverkar inte 

varandra, det vill säga en studie kan ha hög reliabilitet men låg validitet eller tvärtom.  

I denna studie var mätinstrumentet enkäten. Kvalitet på enkätfrågorna och hur 

noggranna och tydliga frågorna är har stor betydelse för undersökningens reliabilitet. 

Stukát (2005) anser att en reliabilitetsbrist kan vara feltolkning av frågor eller 

feltolkning av både frågor och svar. I två av mina frågor hade eleverna svarat på mer 

än ett alternativ men de skulle egentligen välja bara ett svar. Det verkar som om 

några elever har misstolkat vad som menades med frågorna. Validiteten minskar 

däremot om frågorna inte täcker exakt det området studien handlar om. För att höja 

validiteten i min studie valdes enkätfrågorna utifrån studiens frågeställningar och 

relevanta teorier.  En annan faktor är ärligheten hos de människor som deltar i 

undersökningen och lämnar svar. Har de lämnat sannolika svar vid undersökningen 

eller inte? Denna faktor påverkar också validitet ganska mycket (Stukát 2005). I min 

undersökning fanns det några frågor som kanske var lite känsliga men ändå viktiga 

för undersökningen. Dessa frågor handlade t.ex. om elevernas familjesituation eller 

boende. Jag försökte formulera frågorna så att dessa inte ses som privata frågor utan 

någonting helt allmänt men detta kan i alla fall sänka reliabiliteten i min studie.  För 

att öka reliabiliteten valde jag eleverna i en skola som jag själv har undervisat i . Jag 

kände många elever i undersökningen och hade en viss relation till eleverna vilket 

anses som en viktig faktor som höjer reliabilitet (Stukát 2005). För att öka validitet 

ska man försöka använda sig av olika metoder. För att höja validitet är det viktig att 

resultatet inte blir knutet till en speciell metod utan att resultaten från olika metoder 

stämmer med varandra (Denscombe 2006).   

  

3.7 Etiska ställningstaganden 

I studien har hänsyn tagits till de fyra forskningsprinciperna (informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som är huvudkraven 

vid studier som involverar människor (Stukat 2005). Genom att ta hänsyn till de 

principerna tar man också hänsyn till de som deltar i studien. Eleverna i studien fick 

tillsammans med enkäten ett brev med information om mig själv, syftet med arbetet 

och även kontaktinformation om mig och min handledare. Vid enkätutdelningen blev 

eleverna informerade om att deras svar skulle användas i min undersökning och 

resultaten kommer att finnas i mitt examensarbete vilket kommer att publiceras. De 

blev alltså medvetna om i vilket syfte deras svar skulle användas, vilket uppfyller 

nyttjandekravet. Eleverna behövde varken ange namn eller andra personliga 

uppgifter i svarspappret, vilket följer konfidentialitetskravet. Eleverna informerades 

också om att det var friviligt att delta i arbetet, vilket uppfyller samtyckeskravet. 
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4 Resultat 

Nedan presenteras resultaten av enkätundersökningen i form av text och figur. 

4.1 val av skola    

Resultaten (figur 1) visar att de flesta av eleverna i undersökningen är nöjda med sitt 

val av skola. Totalt 67 % är nöjda med sitt val av gymnasieskola. Pojkar på No är 

nöjdare än pojkar på SP (69 % mot 57 %). 26 % är inte nöjda. 7 % har svarat 

nja/ganska/vet inte. 

 
Figur 1. Val av skola n=56, antal och procent 

 

Figur 2 visar elevernas anledning till val av skola. 

 
Figur2. Anledning till val av skola, n=45, antal och procent 
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Här skulle eleverna kryssa ett alternativ av 6 givna. 11 elever som lämnat flera eller 
inget svar har uteslutits. Av resterande 45 elever har 22 % svarat skolan ligger nära 
där jag bor, 24 % svarat jag ville studera på en annan skola men kom bara in här, 9 
% svarat skolan har gott rykte, 5 % svarat mina kompisar skulle gå här och hela 39 
% svarat annan orsak nämligen. Ingen har kryssat för skolan är en av de allra bästa 
inom sitt område. Resultaten visar att bara 9 % av elever valde sin skola på grund av 
dess rykte och de flesta valde inte skolan på grund av sitt eget intresse utan de hade 
andra anledningar. 

4.2 Val av inriktning 

Figur 3 visar hur eleverna är nöjda med sitt val av inriktning. 56 elever svarade på 

denna fråga och de flesta har svarat ja. Totalt 84 % är nöjda med sitt val av 

inriktning.  Även här verkar pojkar på NO vara nöjdare (92 %) än pojkar på SP (71 %). 

10 % är inte nöjda med sitt val och här ser man ingen skillnad mellan inriktningar. 

        
Figur3. Val av inriktning n=56,antal och procent 

 
Figur 4 visar att eleverna i undersökningen hade olika favoritämnen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 4. Elevernas favoritämne. N= 56, antal och procent. 
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Sex elever (11 %), valde inget svar och resten (89 %) har något favoritämne.  
Resultaten visar att idrott/idrott och hälsa står på pallens första plats med 19 % av 
svaren. Andra platsen delas av matte och inget svar med var sitt ca 11 % av svaren. 
Räknar man däremot ihop naturvetenskap, fysik, kemi, matte och biologi, och kallar 
det för total naturvetenskap, så kommer den att stå på första plats med 28 % av 
svaren. Samhällsorienterade ämnena (språk samt geografi, historia och psykologi) 
med totalt 23 % (13 svar) ligger på andra plats.  
 
För att belysa elevernas anledning till sitt val av inriktning valde jag en annan fråga 
som handlar om elevernas kunskap och intresse om sin inriktning. Eleverna skulle 
välja bara ett alternativ och alla som valde mer än ett val uteslutades. Resultatet 
presenteras i figur 5. Totalt 39 elever valde ett alternativ och av dem har 28 % svarat 
jag vill fortsätta studera inom denna inriktning i framtiden, 41 % svarat jag vill 
berika mig själv innan jag bestämmer mig för en yrkeskarriär, 8 % svarat mina 
föräldrar rekommenderade denna inriktning, 11 % svarat jag vill förbättra mina 
möjligheter att få en högskoleplats utomlands, 8 % svarat ämnen man läser verkade 
roliga, 5 % svarat det är lätt att få jobb efter utbildningen. Ingen har kryssat för 
mina kompisar rekommenderade denna riktning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur5.anledning till val av inriktning, n=39, antal och procent 
 

Figur 6 visar en sammanställning på frågan ”Var programmet du går nu ett 

förstahandsval eller andra-tredjehands vall?”.  Totalt har 53 elever svarat på denna 

fråga varav 83 % svarat förstahandsval, 15 % svarat andrahandsval och 4 % svarat 

tredjehandsval. Här kan man se en tydlig skillnad mellan pojkarna och flickorna på 

SP; medan 100 % av flickorna svarat förstahandsval är denna andel hos pojkarna 

bara 57 % . Man kan se skillnad mellan pojkarna och flickorna på NO också men inte i 

så stor grad som på SP. Totalt har flickorna i större utsträckning svarat 

förstahandsval (95 %) än pojkarna (74 %).  
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Figur6, var programmet dit förstahandsval? n=53,antal och procent 
 

Jag ville veta om eleverna blivit påverkade av sina familjer/släktningar i valet om 
inriktning. Här skulle eleverna svara om de har någon i sin familj eller släkt som 
studerat inom samma inriktning. Förutom 2 elever har alla eleverna svarat på den 
här frågan (Figur 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 7,att ha någon i sin familj som studerade inom samma inriktning, n=55,antal och procent 

 
 
Totalt 77 % av elevernas föräldrar, syskon, eller en annan i släkten har studerat inom 
samma inriktning/område. Eftersom flera kryss varit tillåtna och de flesta har kryssat 
in flera svar, så blir det svårt att analysera svaren mer detaljerat, men även här går 
det att se en tydlig skillnad mellan pojkar på NO och pojkar på SP. Medan 83 % av 
pojkarna på NO har någon i familjen som studerat inom samma inriktning/område, 
har bara 50 % av pojkarnas familj/släkt på SP studerat inom samma 
inriktning/område.  
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4.3 Kulturella och ekonomiska kapital  

4.3.1 Högskoleambition 

På frågan ”Vill du fortsätta vidare på högskolan med studier efter gymnasiet?, har 

alla elever (utom 1) svarat och hela 71 % har svarat ja, absolut. 27 % har svarat kanske 

och 2 % svarat nej. Här ser man att pojkarna på NO visar mer intresse för att fortsätta 

vidare på högskolan än pojkarna på SP (71 % mot 57 %). Den största skillnaden är 

mellan flickorna på NO och pojkar på SP (91 % mot 57 %). Kan det vara så att flickor 

allmänt är mer intresserade av högre utbildningar än pojkar? Finns det en annan 

förklaring? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur8. Högskoleambition, n=55, antal och procent 

4.3.2 Föräldrarnas yrke och utbildningsnivå  

Figur 9 är en bivariat analys som visar samband mellan elevernas högskoleambition 
och föräldrarnas utbildningsnivå . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9: samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas högskoleambition 

n= 54, antal och procent 
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Över hälften av föräldrarna har högskole-/universitetsutbildning. Mammorna 54 %, 

och papporna 61 %, totalt 58 %. Denna figur visar att elever vars föräldrar har 

högskoleutbildning har högre högskoleambition (75 %), än elever vars föräldrar 

saknar högskoleutbildning (64 %).   

4.3.3 Bostadstyp 

Alla elever (utom 2) har svarat på frågan ”Hur bor du/ni?”. Elever som har 

separerade föräldrar, bor delvis hos mamma och delvis hos pappa och därför har jag 

totalt 61 svar från 54 elever. 41 % bor i hyreslägenhet, 26 % i bostadsrätt och 33 % i 

villa/radhus. Vad man kan se här är att flera bor i hyresrätter.  

Figur 10 är en bivariat analys över samband mellan elevernas bostadstyp och deras 

högskoleambition. Denna figur visar att elevernas bostadstyp inte har något stor 

betydelse för deras högskoleambition. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 
Figur 10: samband mellan högskoleambition och bostadstyp 

 

Figur 11 visar samband mellan elevernas högskoleambition och föräldrarnas 

fungerande äktenskap/samboende. 21 elever (55 %) vars föräldrar bor ihop har svarat 

ja, absolut mot 17 elever (45 %) vars föräldrar inte bor ihop. Det är en liten skillnad 

på 10 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 11.samband mellan elevernas högskoleambition och föräldrarnas fungerande 

äktenskap/samboende 

Samband mellan elevernas högskoleambition 

och bostadtyp

15

8

12

20

5

3

5

8

0

0

0

0

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

Hyrd bostad

Bostadsrätt

Villa/radhus

Totalt egen ägd

Ja, absolut Kanske Nej

Samband mellan elevernas högskoleambition 

och föräldrarnas fungerande 

äktenskap/samboende

21

8

1

17

6

1

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

Ja, absolut

Kanske

Nej

Bor ihop Bor inte ihop



22 

 

 

 

4.4 Etniskt backgrund 

Alla elever (utom 1) har svarat på frågan ”I vilket land är du och dina föräldrar födda?” . 

Andel och antal födda i Sverige för respektive mammorna, papporna och eleverna är 

57 %, 47 %, och 87 %, dvs. drygt hälften av föräldrarna är födda i Sverige.  

För att se om det finns något samband mellan elevernas högskoleambition och 

föräldrarnas hemland måste man koppla ihop data mellan frågorna 5 och 6. Figur 12 

är en bivariat över detta samband.  Här måste 2 elever som inte lämnat svar 

uteslutas. Av elever med både föräldrarna födda i Sverige har 57 %, svarat ja, absolut 

och 43 %, svarat kanske. Av elever med både föräldrarna födda på annat land, har 

hela 83 %, svarat ja, absolut och 17 %, svarat kanske. Man kan se att elever med både 

föräldrarna födda på annat land visar större högskoleambition än elever med både 

föräldrarna födda i Sverige. Det är alltså en påtaglig skillnad (26 %), och intressant 

nog för mer observation. Betyder det att familjer med utländsk bakgrund satsar mer 

på barnens utbildning? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12: samband mellan elevernas högskoleambition och föräldrarnas etniska bakgrund. 

 

4.5 Klädstil och fritidsaktiviteter 

Elevernas svar på denna fråga var väldigt varierande. De har olika klädstil och är intresserade 

av olika fritidsaktiviteter. Det går tyvärr inte att göra en rimlig analys baserad på svaren från 

enkäten. 

4.6 Syn på framtid  

Hur viktigt är följande faktorer för eleverna när de är 35 år? 

4.6.1 Skaffat eget boende 

Totalt 48 elever har svarat på frågan . Hela 91 % har svarat viktig och resterande 9 % 

har svarat ganska viktigt/inte viktigt.  Skillnaderna mellan grupperna samt mellan 

pojkar och flickor är väldigt små. Det är tydligt att eleverna anser att eget boende är 

viktigt.  
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Figur13,”ha skaffat eget boende”, n= 53, antal och procent 

4.6.2 Ha en fast anställning 

Här har 3 elever som inte lämnat svar uteslutits. Hela 89 % har svarat viktigt och 

resterande 11 % har svarat ganska viktigt/inte viktigt. Skillnaderna mellan 

grupperna samt mellan pojkar och flickor är väldigt små. Även här ser man tydligt att 

eleverna anser att fast anställning är viktigt. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14, ”att ha en fast anställning” n= 53,antal och procent 

 

4.6.3 Arbeta i eget företag 

53 elever svarade på frågan. Endast 8 % har svarat viktig. Däremot har hela 77 % 

svarat inte viktigt, och 15 % svarat ganska viktigt. Skillnaderna mellan grupperna 

samt mellan pojkar och flickor är bara marginella. Det är alltså inte viktigt för 

eleverna att arbeta i eget företag.  
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Figur15:” Att arbeta i eget företag”, n= 53, antal och procent 

4.6.4 Ha en god ställning i samhället 

Här har 5 elever som inte lämnat svar uteslutits. 41 % har svarat viktig, 51 % har 

svarat ganska viktigt och 8 % har svarat inte viktigt. Här är skillnaderna mellan 

grupperna samt mellan pojkar och flickor påtagliga. Största skillnaden är mellan 

flickor och pojkar på SP. Här anser 75 % av flickorna att det är viktigt att ha en god 

ställning i samhället medan bara 28 % av pojkarna gör det. Totalt på bägge grupper 

har flickorna i större utsträckning svarat viktigt än pojkarna; 61 % mot 26 %. Det är 

med andra ord viktigare för flickorna att ha en god ställning i samhället.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 16,”att ha en god ställning i samhälle”, n=51, antal och procent 
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4.6.5 Hunnit resa och se om i världen 

Här har tre elever som inte lämnat svar uteslutits. Hela 55 % har svarat viktigt, 30 % 

har svarat ganska viktigt och 15 % har svarat inte viktigt. Skillnaderna mellan 

grupperna är väldigt små, men flickorna på bägge grupper har i större utsträckning 

svarat viktigt än pojkarna; 63 % mot 48 %. Det är en skillnad på 15 % .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 17, ”Hunnit resa och se dig om i världen”, n= 53, antal och procent 

4.6.6 Har hunnit förverkliga sig själv 

Här har fem elever som inte lämnat svar uteslutits. Hela 63 % har svarat viktigt, 29 % 
har svarat ganska viktigt och 8 % har svarat inte viktigt. Även här är skillnaderna 
mellan grupperna små, men flickorna på bägge grupper har i större utsträckning 
svarat viktigt än pojkarna; 82 % mot 48 %. Det är en stor skillnad på 34 % . 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 18, ” Att ha hunnit förverkliga sig själv”, n= 51, antal och procent 
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4.6.7 Ha mycket fritid 

Här har tre elever som inte lämnat svar uteslutits. Endast 39 % har svarat viktigt, 52 

% har svarat ganska viktigt och 9 % har svarat inte viktigt. Skillnaderna mellan 

grupperna samt pojkar och flickor är marginella med undantaget flickor på SP som i 

mycket större grad svarat viktigt än flickor på NO; 58 % mot 10 %, men å andra sidan 

har flickorna på NO svarat i större grad ganska viktigt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 19,”Att ha mycket fritid”, n=53, antal och procent 

4.6.8 Ha hög levnadsstandard 

Här har fyra elever som inte lämnat svar uteslutits. Knappt hälften, 46 % har svarat 

viktigt, 42 % har svarat ganska viktigt och 12 % har svarat inte viktigt. Här är 

skillnaderna mellan grupperna påtagliga, med 63 % på SP mot 38 % på NO som 

svarat viktigt. Den största skillnaden är dock mellan flickorna på SP och NO, med 75 

% mot 12 % som svarat viktigt. Det är en stor skillnad på 63 % . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 20, att ha hög levnadsstandard, n=57, antal och procent 
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4.6.9 Lever lugnt och stabilt familjeliv 

Här har fem elever som inte lämnat svar uteslutits. Bara 43 % har svarat viktigt, 33 % 

har svarat ganska viktigt och 24 % har svarat inte viktigt. Också här är skillnader 

mellan grupperna påtagliga, med 58 % på SP mot 34 % på NO som svarat viktigt. Den 

största skillnaden är dock mellan pojkarna på SP och NO, med 57 % mot 30 % som 

svarat viktigt. Det är en skillnad på 27 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Figur21,”Att leva lugn och stabil familjeliv”, n= 41, antal och procent 
 

4.7 Resultatanalys 

Resultaten av denna studie visar att majoriteten av eleverna på båda inriktningar är 

nöjda med sina val av inriktning och skola (inriktning 84 % och skola 67 % ). Runt 89 

% av elever i undersökningen har något favoritämne på skolan. Man kan se att 

pojkarna på NO är nöjdare än pojkarna på SP. Dessutom visar studien att pojkarna 

på NO har mer intresse för att fortsätta vidare på högskolan efter gymnasiet än 

pojkarna på SP (71 % mot 57 %). Vid en mer noggrann observation ser man att 83 % 

av pojkarna på NO har någon i familjen som studerat inom samma 

inriktning/område, men bara 50 % av pojkarnas familj eller släkt på SP har studerat 

inom samma inriktning/område. Kan detta ha betydelse för svaren som lämnats av 

pojkarna på NO respektive SP? Svaret på frågan om elevernas skäl till sitt val av 

inriktning bekräftar samma resultat. Detta visar även att en stor del av elever vill 

fortsätta studera inom samma inriktning efter gymnasiet. Svaret på denna fråga visar 

också att elevernas val är baserat på en viss planering inför framtiden. (28 % av 

eleverna har svarat ”jag vill fortsätta studera inom denna inriktning i framtiden” 

och 41 % svarat ”jag vill berika mig själv innan jag bestämmer mig för en 

yrkeskarriär”). När det gäller intresse för att fortsätta vidare på högskolan efter 

gymnasiet ser vi ännu större skillnad mellan flickorna på NO och pojkarna på SP (91 
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% mot 57 %). Resultatet av samband mellan högskoleambition och bostadstyp visar 

att av elever som bor i hyresrätt har 75 % svarat att de absolut vill fortsätta med sin 

utbildning medan andelen för elever som bor i bostadsrätt respektive villa/radhus är 

73 % respektive 71 %. Här ser man ingen stor skillnad mellan dessa tre grupper. Kan 

man dra slutsatsen att det inte finns något samband mellan boende och 

högskoleambition? Eller kan detta bero på att bostadstyp i centrala Stockholm inte är 

en bra indikator för familjernas ekonomiska tillgångar? Resultatet av samband 

mellan elevernas högskoleambition och föräldrarnas utbildningsnivå visar att elever 

vars föräldrar har högskoleutbildning visar mer högskoleambition (75 %), än elever 

vars föräldrar saknar högskoleutbildning (64 %). Det är en ganska stor skillnad på 11 

%. Fokuserar man på elevernas högskoleambition och relaterar den till föräldrarnas 

bakgrund och fungerande äktenskap/samboende kan man konstatera att 

föräldrarnas fungerande äktenskap/samboende har en viss betydelse (ca 10 % enligt 

enkäten). Man kan konstatera att elever med båda föräldrarna födda i annat land 

visar 26 % större högskoleambition än elever med både föräldrarna födda i Sverige. 

 

Elevernas syn på framtiden och vad som är viktigt för dem när de är 35 år, är också 

en viktig del av enkäten. Det är mycket viktigt för eleverna (ca 90 %), att ha skaffat 

eget boende och ha en fast anställning när de är 35 år, men totalt oviktigt att arbeta i 

eget företag (8 %). Viktigare för flickorna än pojkarna är att ha en god ställning i 

samhället (61 % mot 26 %), hunnit förverkliga sig själv (82 % mor 48 %) och hunnit 

resa och se sig om i världen (63 % mot 48 %). Knappt hälften av eleverna tycker att 

det är viktigt att ha mycket fritid, ha hög levnadsstandard samt leva lugnt och 

stabilt familjeliv. Man kan konstatera att alla 3 nämnda faktorer ovan är viktigare för 

elever på SP än NO, speciellt för flickorna.  Resultatet av denna studie visar ett tydligt 

samband mellan familjens kulturella och ekonomiska kapital med elevernas val av 

skola och utbildning. Barn som tillhör familjer med högt kulturellt kapital visar mer 

högskoleambition. Dessa barns föräldrar är högutbildade och vana vid 

utbildningssystemet och kan i sin tur hjälpa sina barn med att välja sin utbildning.  

Elever som tillhör denna grupp väljer i högre grad de naturvetenskapliga 

programmen som är studieförberedande och ger bättre möjligheter i framtiden. 

 

5 Diskussion 

5.1 Metoddiskussion 

Arbetet utfördes i form av en kvantitativ undersökning med vilket man får möjlighet 

att täcka ett större område i sitt arbete istället för en djupare förståelse inom ett litet 

område, anser Stukát (2005). Anledningen till att jag valde att utföra mitt arbete i 

enkätform handlar om att själva studien är väldigt bred och det finns många olika 

skäl när individen väljer sin utbildning. I denna studie kan varje fråga vara ett 

undersökningsområde för sig. Studien har ett subjektivt urval vilket klassas som ett 

icke- sannolikhetsurval. Detta innebär att inte varje enhet i populationen har lika stor 

chans att komma med i urvalet, påstår Denscombe (2000). Däremot i enkäten har 
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man möjlighet att nå ut till många respondenter och samla in mycket data. Detta är 

en stor fördel jämgör med kvalitativa metoder till exempel intervju. I denna studie 

valdes elever i två klasser på en gymnasieskola och sammanlagt 56 elever deltog i 

studien.  Det skulle ta mycket mer tid för att genomföra samma undersökning om jag 

hade valt intervju för denna studie. En fördel med intervjuundersökningar är att få 

respondenter förklara och berätta själva om sin verklighet (Backman, 1998). Man kan 

ge respondenter samma möjlighet vid en enkätundersökning med öppna frågor. Det 

blir svårare att analysera resultaten och dra slutsatser vid sådana frågor men man 

kan fånga upp intressanta och oväntade svar. Jag valde en öppen fråga där eleverna 

skulle skriva sitt favoritämne. Svaret till denna fråga var utspritt och eleverna hade 

olika favoritämnen. Däremot var det intressant att undersöka om de hade sitt 

favoritämne inom sin inriktning eller inte. Utifrån resultaten från tidigare 

undersökning och med hänsyn till den relevanta litteraturen, utformades 

enkätfrågorna. Frågorna valdes noggrann och några frågor hade många konkreta 

alternativ att välja mellan. På så sätt hade eleverna möjlighet att hitta det svar som 

passade dem. Frågorna bearbetades noga innan arbetets genomförande för att få 

fram tydliga frågor och för att undvika eventuell missförståelse hos målgruppen.  

Trots detta märkte jag att det fanns frågor som var mindre lyckade där eleverna 

exempelvis valde mer än ett alternativ på frågan eller lämnade frågan utan svar.  

 

För studien valdes en stor kommunal gymnasieskola i centrala Stockholm. Valet av 

skola baserades på att jag ville ha tillgång till elever från olika grupper i samhället. 

Dessutom ville jag veta om skillnaden mellan eleverna i de två olika inriktningar när 

det gäller val av skola och utbildning. Elevernas inriktningar var också intressanta då 

tidigare studier visade att NO valdes mest av samhällsöverklasser medan eleverna i 

SP är från olika klasser i samhälle. Målgruppen det vill säga eleverna från två klasser i 

den aktuella skolan var inte okända för mig då jag hade undervisat i skolan och var 

ett bekant ansikte för eleverna. Detta var en fördel och hade betydelse för 

undersökningens trovärdighet. 56 enkäter delades ut till elever i två klasser på den 

aktuella skolan. Lärarna och elever blev informerade innan arbetets utförande. Jag 

presenterade mig vid enkätutdelningen och berättade om syftet med 

undersökningen. Eleverna fick ett brev (bifoga 1) i samband med enkäten där det 

fanns kontaktsinformation om mig och min handledare samt lite mer förklaring om 

studien. Dessa var i enlighet med fyra forskningsprinciper dvs. informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet som skrivits av 

Vetenskapsrådet (2009).  

5.2 Resultatdiskussion 

Syftet med studien var att analysera och belysa gymnasieelevernas val av skola och 

inriktning och försöka besvara två huvudfrågor inom detta område. Är 

gymnasieelever nöjda med sitt val av inriktning och skola? Och Vilka faktorer 

påverkar elevernas val av skola och inriktning?  Enligt rapporten från Uppsala 

universitet om den svenska skolan under 1900- talet är elevernas sociala ursprung 

och deras föräldrars utbildningsnivå viktiga faktorer som har stor betydelse för 

elevernas övergång till gymnasiet (Broady 2000).  Broady hävdar att resultatet är 
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samma när det gäller socialklass. Min undersökning visade liknande resultat, alltså 

att högskoleambition är större bland elever vars föräldrar har högskoleutbildning än 

elever vars föräldrar saknar högskoleutbildning. Dessa elever väljer i större grad de 

naturvetenskapliga ämnena och en större andel av dem har någon i sin familj som 

studerade inom samma inriktning som dem. Man kan säga att familjens kulturella 

och ekonomiska kapital har stor betydelse för elevernas val av skola och utbildning. 

När det gäller utländsk bakgrund visar tidigare undersökningar samma resultat och 

att elevernas val av skola och inriktning är i enlighet med deras kulturella eller 

ekonomiska kapital och inte deras etniska bakgrund. Det vill säga invandrarbarn som 

tillhör överklassen i samhället väljer oftast de naturvetenskapliga ämnena på 

gymnasieskolan. Dessa ämnen är även favoriter för barn till den svenska överklassen, 

anser Broady & Börjesson (2002). Resultaten av denna studie visar också att etnisk 

bakgrund inte är en viktig faktor när det gäller elevernas högskoleambition då barn 

till familjer med utländsk bakgrund visar mer intresse för högre utbildning jämfört 

med barn från svenska familjer. Resultaten visar även att flickor har mer intresse för 

att studera vidare på högskolan jämfört med pojkar. Detta resultat bekräftar 

resultaten från tidigare undersökningar (Svensson 2007). Skillnaderna mellan flickor 

och pojkar är ännu större om vi jämför flickorna på NO och pojkarna på SP. Det vill 

säga flickorna på NO visar 37 % mer intresse för högskolan än pojkarna på SP.  

5.3 Avslutande diskussion  

Statistikundersökning från OECD visar att den ekonomiska tillväxten i många 

europiska länder på 1980- talet orsakade högre efterfrågan och konkurrens till högre 

utbildning. Dessa förändringar gjorde att gymnasieutbildningen blev en viktig och 

avgörande resurs för att få jobb och ekonomiskt tillgång. Idag väljer ca 98 % av 

ungdomar gymnasieutbildningen efter grundskolan. Broadys undersökningar (2000) 

visar att förändringarna i utbildningssystemet under 1990 talet möjliggjort för 

föräldrarna att välja mellan olika skolor och olika inriktningar för sina barn. De fick 

välja mellan fristående och kommunala skolor och även välja mellan olika 

inriktningar inom gymnasieutbildningen. Konsekvensen av dessa förändringar samt 

föräldrarnas valfrihet gjort att skolorna har blivit mer selektiva. Idag väljs fristående 

skolor mest av samhällets överklass medan kommunala skolor är mer heterogena. 

Svenssons studie (2007) visar att överklassens barn i större utsträckning väljer de 

naturvetenskapliga programmen som är studieförberedande. Dessa barn väljer 

alltmer de skolor och utbildningar som ger bättre möjligheter i framtiden men barn 

tillhörande andra socialgruppen gör inte samma val. Varför? Har barn till olika 

socialgrupper verkligen samma chans att välja rätt utbildning? Själv har jag träffat 

några gymnasielever som inte varit nöjda med sina inriktningar. Vad är orsaken och 

vad påverkar elevernas utbildningsval? Undersökningar visar att familjens kulturella 

och ekonomiska kapital spelar en avgörande roll i elevernas val av skola och 

utbildning. Överklassens föräldrar brukar vara högutbildade och är vana vid 

utbildningssystemet. De vet hur systemet fungerar och har koll på sitt barns 

utbildning och skola. Detta gör att deras barn har bättre grundskolebetyg vilket enligt 

Broadys studie (2000) underlättar deras inriktningsval på gymnasiet. Resultaten av 

min studie visar också att en större andel av pojkarna på NO hade någon i familjen 
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som studerat inom samma inriktning jämfört med pojkarna på SP. Min studie visar 

även att högskoleambition bland elever vars föräldrar har högre utbildning är större 

jämfört med elever vars föräldrar saknar hög utbildning. Detta innebär att 

föräldrarnas kulturella och ekonomiska kapital spelar en viktig och avgörande roll 

när det gäller att välja rätt utbildning. Dessa faktorer påverkar även elevernas 

högskoleambition. Broadys tidigare undersökningar (2000)  visar också att föräldrar 

med hög utbildning i sin tur kan hjälpa sina barn att välja en utbildningsbana som 

säkerställer deras framtid. Resultatet av min studie visar att föräldrarnas 

utbildningsnivå (utbildnings kapital) är en viktigare faktor än elevernas etniska 

bakgrund då man ser samma tendens mellan överkassens barn med invandrare 

bakgrund. Barn som tillhör de lägre socialgrupperna har inte samma möjligheter och 

tillgångar som överklassens barn. Deras familjers ekonomiska och kulturella kapital 

är mycket begränsade.  Enligt dessa resultat fungerar utbildning alltmer som en 

resurs mest för samhällets överklasser vilket är i enlighet med Bourdieus studie som 

visar att samhällets överklasser tar i anspråk utbildningssystemet i egen favör. Vad är 

konsekvensen av den ökade segregeringen inom skolvärden?  Resultaten är i motsatt 

förhållande till utbildningssystemets mål som eftersträvar jämställdhet, likvärdighet 

och likvärdig utbildning för alla individer. 

  

Segregation och selektivitet inom skolor och föräldrarnas valfrihet samt större 

konkurens om högre utbildning inom visa utbildningar med hög status, ökar risken 

för att barnens egna intressen utesluts när det gäller val av utbildning. Konsekvensen 

av dessa förändringar är i motsats till tidigare studiers resultat exempelvis Svenssons 

(2007), som visar att ungdomarnas eget intresse för val av utbildning har stor 

betydelse för att fullfölja gymnasieutbildning. Selektivitet och segregering försämrar 

även kunskaper och färdigheter i viktiga ämnen hos eleverna. Enligt PISA studie 

(OECD, 2001), har det bästa resultatet i 15 åringarnas kunskaper i matematik, 

naturvetenskapliga ämnen och läsning uppnåtts i länder med de minst selektiva 

utbildningssystemen. Frågan är att vad vi gör med våra ungdomar och deras framtid? 

 

5.4 Nya forskningsfrågor 

Arbetet skulle ha kunnat bli bättre om man kunde komplettera enkäterna med 

intervjuer med några elever och lärare på skolan. Man kunde göra en form av 

jämförelse mellan elever i år nio på grundskolan och gymnasieelever och se elevernas 

syn på gymnasievalet både innan och efter att de hade valt sin inriktning och skola. 

Antal elever som deltog i undersökningen var bara 56 personer vilket gör det svårt att 

generalisera statistikresultaten från denna studie. Man skulle kunna genomföra 

samma studie med en större målgrupp. Detta arbete utfördes på en kommunal skola. 

Det skulle vara intressant att genomföra en liknande undersökning på en fristående 

gymnasieskola och se vad man får för resultat.  
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7 Bilagor 

Bilaga 1, Missibrev 
 
Hej! 
 
Jag studerar till lärare vid Mälardalens högskola. För mitt examensarbete valde jag 

att göra en undersökning om hur elever väljer sin skola och inriktning på gymnasiet. 

Med den här studien vill jag analysera och belysa hur nöjda ungdomar är med sin 

skola och inriktning och vilka faktorer påverkat deras val av inriktning och 

gymnasieskola.   

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta utan 

motivering.  Den information som du lämnar in kommer att användas på ett 

oidentifierbart sätt och endast jag och min handledare kommer att ha tillgång till 

detta.  

För att få fram en användbar underlagg för studien är det väldigt viktig att du som 

deltagare läser frågorna noga och svara på alla frågor. Jag ser fram emot att du fyller i 

enkäten och ger mig möjlighet att närmare få information om hur du som elev 

upplever detta . Om du har några frågor är du välkommen att kontakta mig via 

telefon.  

 

Med vänliga hälsningar 
 
Helaleh Hamidi  
 
X mobilnummer, X e-postadress 
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Bilaga 2, Enkäten 
 

1. Vilket ämne är roligast? dvs. ditt favoritämne? 

2. Är du nöjd med ditt val av inriktning? 

3. Är du nöjd med ditt val av gymnasieskola? 

4. Har dina föräldrar eller en annan i din familj/släkt studerat inom samma inriktning/område som du? 

(flera kryss går bra) 

5. Vill du fortsätta vidare på högskolan med studier efter gymnasiet? 

6. I vilket land är du och dina föräldrar födda? 

7. Bor dina föräldrar ihop? 

8. Dina föräldrars yrke? 

9. Dina föräldrars utbildningsnivå? 

10. Hur bor du/ni? 

11. Vilka av följande skäl stämmer in på ditt val av gymnasieskola? (ett kryss) 

 Skolan ligger nära där jag bor 

 Skolan är en av de allra bästa inom sitt område 

 Jag ville studera på en annan skola men kom bara in här 

 Skolan har gott rykte 

 Mina kompisar skulle gå här 

 Annan orsak nämligen 

12. Vilka av följande skäl stämmer in på ditt val av din inriktning du nu går? (ett kryss) 

 Jag vill fortsätta studera inom denna inriktning i framtiden 

 Jag vill berika mig själv innan jag bestämmer mig för en yrkeskarriär 

 Mina kompisar rekommenderade denna inriktning 

 Mina föräldrar rekommenderade denna inriktning 

 Jag vill förbättra mina möjligheter att få en högskoleplats utomlands 

 Ämnen man läser verkade roliga 

 Det är lätt att få jobb efter utbildningen 

13. Var programmet du går nu ett förstahandsval eller andra-, tredjehandsval? 

14. Vilka fritidsaktiviteter är du aktiv i? (Flera kryss går bra) 

 Spelar 

musikinstrument 

 Sjunger i kör 

 Dans 

 Konståkning 

 Friidrott, gymnastik 

 Bowling 

 Tennis 

 Golf 

 Scouter, natur- 

friluftsliv 

 Ridning, hästsport 

 Ungdomspolitiskt 

engagemang 

 Simning 

 Skytte 

 Lagsport (fotboll, 

basket, innebandy, 

volleyboll m.m.) 

 Rollspel, fantasy, lajv 

 Vinterlags sport - 
ishockey, bandy 

 Kampsporter (karate, 

aikido, judo m.m.) 

 Mynt och/eller 

frimärken 

 Motorsport-

motocross 

 Schack 

 Badminton 

 Cykel 

 Klättring 

 Segling 

 Kanot, rodd 

 Dykning 

 Andra aktiviteter, 

nämligen 

15. Kryssa i vilken klädstil som passar in på dig 

 Sportigt 

 Street Hip-hop 

 Bohemiskt och secondhand 

 Skinhead 

 Dreads, baggy 

 Gothstilen 

 Fashioncore (punkigt, manga) 

 Ingen särskild klädstil 

 Annan klädstil

 

16. Hur viktigt är det när du är 35 år... 

 Har skaffat eget boende 

 Har en fast anställning 

 Arbetar i eget företag 

 Har en god ställning i samhället 

 Hunnit resa och se dig om i världen 

 Har hunnit förverkliga dig själv 

 Har mycket fritid 

 Har hög levnadsstandard 

 Lever lugnt och stabilt familjeliv

 


