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Sammanfattning (på svenska) 

Syftet med vår studie har varit att undersöka bakomliggande faktorer till ungdomars 
gymnasieval. I vår undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod bestående av 
enkäter. Därtill har vi nyttjat tidigare forskning för valt område som underlag. 

 

Skulle elevens val ha sett annorlunda ut om andra alternativ än gymnasieutbildning funnits 
att tillgå? Hur ser ungdomars förväntningar ut inför valet till gymnasieskolan och stämmer 
dessa förväntningar med vad de upplever när de har börjat det program de valt? 

 

Det finns olika teorier som bland annat förklarar människors studie- och yrkesval både i ett 
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv och dessa teorier gör anspråk på att ange orsaken till 
varför människor tar olika vägar under sitt yrkesverksamma liv.  

 

Gymnasievalet är för många ungdomar det första egna val i livet som de tvingas stå inför. 
Känslorna och besluten som ligger till grund för valet är många och för var och en mycket 
individuella. Enligt lag är gymnasieskolan idag en frivillig skolform, men det stämmer inte 
riktigt överens med verkligheten.  

 

En del har redan framtiden kartlagd med hjälp av omgivningen och sina egna 
förväntningar. Men många elever är mycket osäkra och tar inte själva reda på någonting 
inför valet till gymnasieskolan. De vet inte heller mycket om själva yrkeslivet.  

I vår undersökning visar det sig att ungdomarna inte har påverkats från någon utomstående 
utan valet till gymnasiet har varit deras eget. Det tyder inte heller på att de valt skola på 
grund av kompisar eller den geografiska närheten. 

 

Den snedrekrytering som råder inom skolan visar att det inte bara är betygen som styr 
valet av gymnasieutbildning utan föräldrarnas utbildning och sociala tillhörighet påverkar 
gymnasievalet i allra högsta grad.  

 

Skolan och näringslivet har en viktig uppgift vad det gäller våra ungdomar. Vad händer 
efter grundskolan för de elever som inte passar  
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Abstract (in English) 

Our intention with this degree project is to investigate what affects young people's choice 
of program for upper secondary school in ninth grade. After nine years primary education 
should young people make a choice that will certainly affect their immediate future. What 
factors are controlling the elections, we do not know, but we are convinced that it’s not 
only the interest of the profession in the future that affects the choice of secondary 
education. In this study, we used quantitative method to achieve our purpose. The study 
was conducted in four vocational programs through surveys. The result is then compiled 
and compared with previous theories and studies within the concerned area. 
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Sammanfattning 
 
Syftet med vår studie har varit att undersöka bakomliggande faktorer till ungdomars 
gymnasieval. I vår undersökning har vi använt oss av en kvantitativ metod bestående av 
enkäter. Därtill har vi nyttjat tidigare forskning för valt område som underlag.   
 
Skulle elevens val ha sett annorlunda ut om andra alternativ än gymnasieutbildning funnits att 
tillgå? Hur ser ungdomars förväntningar ut inför valet till gymnasieskolan och stämmer dessa 
förväntningar med vad de upplever när de har börjat det program de valt? 
 
Det finns olika teorier som bland annat förklarar människors studie- och yrkesval både i ett 
långsiktigt och kortsiktigt perspektiv och dessa teorier gör anspråk på att ange orsaken till 
varför människor tar olika vägar under sitt yrkesverksamma liv.  
 
Gymnasievalet är för många ungdomar det första egna val i livet som de tvingas stå inför. 
Känslorna och besluten som ligger till grund för valet är många och för var och en mycket 
individuella. Enligt lag är gymnasieskolan idag en frivillig skolform, men det stämmer inte 
riktigt överens med verkligheten.  
 
En del har redan framtiden kartlagd med hjälp av omgivningen och sina egna förväntningar. 
Men många elever är mycket osäkra och tar inte själva reda på någonting inför valet till 
gymnasieskolan. De vet inte heller mycket om själva yrkeslivet.  
 
I vår undersökning visar det sig att ungdomarna inte har påverkats från någon utomstående 
utan valet till gymnasiet har varit deras eget. Det tyder inte heller på att de valt skola på grund 
av kompisar eller den geografiska närheten. 
 
Den snedrekrytering som råder inom skolan visar att det inte bara är betygen som styr valet av 
gymnasieutbildning utan föräldrarnas utbildning och sociala tillhörighet påverkar 
gymnasievalet i allra högsta grad.  
 
 
Skolan och näringslivet har en viktig uppgift vad det gäller våra ungdomar. Vad händer efter 
grundskolan för de elever som inte passar in? 
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Summary 
 
The aim of our study was to examine the underlying factors for young people's choice of 
upper secondary school. In our investigation, we used a quantitative method consisting of 
surveys. In addition, we have utilized previous research on the selected area as a basis. 
 
Would the student's choices have been different if other alternatives to secondary education 
have been available? How do young people's expectations look like when they face the 
elections to the upper secondary school and are these expectations matching with what they 
experience when they have started the program they selected? 
 
There are various theories explaining people’s study and career choices both in a long-term 
and a short term perspective and these theories claim the reason why people take different 
paths during the working part of their lives. 
 
High school choice is for many young people the first own choice in their life that they have 
to face. Feelings and decisions underlying the choice are many and each very individual. 
According to the law is today the upper secondary school education voluntary, but it is not 
really the reality. 
 
Some have already mapped the future with the help of their surroundings and their own 
expectations. But many students are very uncertain and do not search for anything before the 
elections to the upper secondary school. They do not know much about the professional life.  

In our study it shows that young people have not been influenced by a third party, the election 
to high school has been their own. It also shows that they not have chosen school because of 
friends or geographical aspects. 

The oblique recruitment within the school shows that it is not just the grades that affect the 
choice of secondary education but also parental education and social background. 

Schools and businesses have a key role when it comes to our young people. What happens 
after school for students who do not fit in? 
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Abstract 
 
Vår avsikt med det här examensarbetet är att undersöka vad som styr ungdomars val av 
gymnasieprogram i årskurs nio. Efter nioårig grundskola ska ungdomarna göra ett val som 
med all säkerhet kommer att påverka deras närmaste framtid.  Vilka faktorer det är som styr 
valet vet vi inte, men vi är övertygade om att det inte enbart är intresset för det framtida yrket 
som styr valet av gymnasieutbildning. I den här undersökningen har vi använt oss kvantitativa 
en metod för att komma fram till vårt syfte. Undersökningen har utförts på fyra 
yrkesförberedande program med hjälp av enkäter. Resultatet har sedan sammanställts och 
jämförts med tidigare teorier och undersökningar på området.  
 

 
 

Ämnesord: Gymnasieval, yrkesprogram, motiv, inställning 
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Förord 
 
Vi två studenter som har skrivit detta arbeta är nu färdiga med våra studier vid 
Akademisydost. Där vi under två år har studerat för att bli behöriga yrkeslärare. Vi har båda 
ett förflutet inom restaurang branschen och efter många år mognade tanken på att göra något 
annat. Vad det gäller själva skrivprocessen kan vi sammanfattningsvis bara konstatera att 
litteratur och forskning kring just ungdomars motivation runt gymnasietiden är väldigt 
begränsad. Därmed kom vårt arbeta att handla till största del om bakomliggande faktorer som 
påverkar gymnasievalet. 
 
Vi vill tacka samtliga elever som ställt upp i vår enkätundersökning. 
Ett tack vill vi även rikta till vår handledare Daniel Alvunger som gett oss råd och stöd  
i vårt skrivande. 

Oskarshamn 2009 

Catrine Persson & Stefan Kallström  
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1. Introduktion 
 
I detta examensarbete har vi för avsikt att undersöka bakomliggande faktorer till vad som styr 
ungdomars gymnasieval. Den största anledningen till valt område är att vi båda författare till 
detta arbete utbildar oss till yrkeslärare. Vi ser en tendens där motivationen avtar efter en kort tid 
hos vissa elever. Vi vill med vår undersökning ta reda på vilka faktorer som avgör valet av 
gymnasieutbildning. 
 
Undersökningen kommer att bygga på tidigare forskning samt en egen enkätstudie. I vår 
bakgrund kommer ni i det första kapitlet få ta del av en mindre redogörelse för hur bland annat 
dagens skolsituation i gymnasieskolan ser ut. Därefter har vi valt att lyfta viktiga tidpunkter och 
reformer som genomförts inom skolväsendet. Vi fortsätter vår bakgrund med att presentera 
studier och undersökningar relevanta för vår egen undersökning. 
 
I första kapitlet kommer även syfte och problemformuleringar att presenteras och därmed visa 
kopplingen till vårt arbete.  
 
1.1 Bakgrund 

1.1.1 Svensk utbildningshistoria 
Richardsson (2004) skriver att syftet att med en förändrad skolreform med start under 1940 talet 
och kanske framförallt under 1960- 1970. Var att man ville förändra den sociala strukturen och 
den sociala miljön ”slå broar över de gamla samhällsklyftorna”(s, 14 Richardsson, 2004). Det är 
av största vikt att skolan betraktas som en integrerad del av samhället. Det som styr samhällets 
förändringar är politiska, ekonomiska och sociala förhållanden. Då räknar man även med 
befolkningsutvecklingen och förändringar inom näringslivet som utgör nödvändiga faktorer men 
även den kulturella och vetenskapliga miljön beaktas och påverkar ungdomars 
gymnasieval(Richardsson, 2004).  
 
Sveriges riksdag beslutade år 1904 efter många debatter om en särskild skolform, som innebar att 
latin skulle inte längre vara ett obligatoriskt ämne. Samtidigt togs ett beslut om att det skulle 
införas en särskild slutexamen, real(skole)examen (Richardsson, 2004).  
 
Efter 1904 kom förändringarna i snabbare takt, år 1928 blev det tillåtet för tjejer att studera. 
Några år efter det kom beslutet om att förlänga folkskolan med ytterligare två år. Riksdagen tog 
1950 ett beslut om ett försök med nioårig enhetsskola som senare ledde fram till den nya 
grundskolan som skapades 1962 och fortfarande är relevant. Därefter tog det inte lång tid innan 
reformerna för den nya gymnasieskolan skapades (Richardsson, 2004).  
 
. 
 
Efter 1960- talets stora strukturreformer har reformmetodiken blivit en annan. Och framför allt 
har tempot skruvats upp väsentligt under de senaste årtionden (Richardsson, 2004).  
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1.1. 2 Gymnasieskolan 
1971 infördes en ny gymnasieskoleform. En stor del av yrkesskolans utbildningar kom nu att 
ersättas av olika linjer och specialutbildningar. En gemensam läroplan (Lgy 70) utformades för 
alla skolor inklusive gymnasieskolan och den kom att omfatta tjugotvå linjer, varav fjorton av 
dem var yrkesinriktade linjer. Även 1971 upphörde fackskolan och kom därefter att ingå i 
gymnasieskolans tvååriga linjer (Larsson 1996). 
 
Året 1984 tillsattes ännu en expertutredning med uppgift att se över behovet av förnyelse och 
utveckling av gymnasieutbildningen, ÖGY (översyn av den gymnasiala yrkesutbildningen). Det 
nya förslaget skulle innebära att den tvååriga utbildningen skulle förlängas till tre år och att 
arbetsplatsförlagd utbildning skulle vara obligatoriskt oavsett vald studieväg.  
 
1988 startade en försöksutbildning med den reformerade treåriga gymnasieutbildningen och 1989 
lade regeringen fram ett förslag på att all gymnasial utbildning skulle vara treårig. De tidigare 
tvååriga linjerna ersattes av 16 nationella program, varav 14 av dessa skulle komma att ha en 
yrkesförberedande inriktning. Den nya reformerade gymnasieutbildningen infördes läsåret 
1992/93 (Larsson, 1996). 
 
Ett nytt inslag i samband med gymnasiereformen var det individuella programmet för dem som 
inte uppfyllde inträdeskraven till de nationella programmen. Det individuella programmet kan 
efter ett första gemensamt studieår i de flesta fall delas upp i grenar. Inom de yrkesutbildande 
programmen skall det läsas kärnämnen och dessa är gemensamma för alla nationella program, 
men de teoretiska inslagen har ökat efter hand inom de yrkesförberedande programmen 
(skolverket, 2002). 
 
I dagens gymnasieskola finner vi sjutton olika nationella program där samtliga fortfarande är 
treåriga och leder fram till högskolebehörighet. Alla program består av en bas med åtta 
kärnämnen; svenska, engelska, matematik, estetisk verksamhet, naturkunskap, idrott och hälsa, 
samhällskunskap och religionskunskap. Samtliga program innehåller 2500 poäng och får sin egen 
karaktär i form av sina karaktärsämnen. Av dagens sjutton nationella program är det tretton som 
innefattar minst femton veckors arbetsplatsförlagd utbildning (skolverket, 2004). 
 

1.1.3 Gymnasievalet   
Enligt lag är gymnasieskolan idag en frivillig skolform, men det stämmer inte riktigt överens med 
verkligheten. I dagens samhälle måste eleverna efter nioårig grundskola göra ett val som med all 
säkerhet kommer att påverka deras närmaste framtid, detta eftersom minst gymnasiekompetens 
förväntas av eleven från både skolan och samhället. Det gör att många skoltrötta elever tvingas in 
i fortsatta studier efter grundskolan på grund av bristen på andra alternativ (Sjöberg, 1997). 
 
Valet inför gymnasiet är för många det första stora valet. Valet är framförallt kopplat till framtida 
studier och ett framtida yrke (Ungdomsstyrelsen, 2000). Bakgrundsfaktorer som påverkar valet är 
uppväxt och erfarenheter i livet, som påverkar hur väl ungdomarna står rustade för att göra sitt 
val inför gymnasiet. Den svenska arbetslivsforskaren Arnell Gustafsson påpekar vikten av stöd då 
ungdomarna ska göra sitt första val. En av orsakerna som påverkade valet var bristen på 
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arbetslivserfarenhet. Eleverna förväntar sig vägledning hela vägen fram till sitt val och någon 
handledare ska i princip fatta alla beslut åt dem (Skolverket, 2004). 
 
I sin avhandling framhåller Anna Sandell (2007) följande, eleverna hävdar att deras val till 
gymnasiet inte påverkats av någon annan utan de har valt helt utifrån sina egna intressen och 
möjligheter för framtida yrken. Däremot har en del tidigare forskning visat att elever har en 
tendens att göra typiska val beroende på vilket kön de representerar. Förutom könet finns en rad 
andra aspekter som styr valet av gymnasieutbildning. Det kan vara det geografiska läget, 
målsman, pedagoger, kompisar och den personliga integriteten som styr över det slutgiltiga valet. 
  
Sandells avhandling (2007) visar att kvinnodominerande utbildningar fortfarande ligger långt ner 
på rankinglistan av utbildningar. Det har gett ett resultat att det inte alls är lika populärt att läsa 
omvårdnadsprogrammet för tjejer på grund av att de redan där kunde se sitt kön som ett hinder 
för framtiden. En annan viktig synvinkel som kommer fram i Sandells avhandling är frigörelsen, 
som visar att ungdomar bryter sig loss och gör val som strider helt emot vad bakgrunden säger 
som kön, klass, etnicitet. 
 
Sandell (2007) säger också att det var tjejerna som gick emot strömmen och bröt sig loss. I den 
arbetarstad hon studerade visade det sig att killarna till största del valde yrkesförberedande 
program. 
 
Avhandlingen visar också vilken stor och viktig roll studie – och yrkesvägledarna är för 
ungdomarna i skolan. Det var två studievägledare från olika städer som intervjuades i Sandells 
avhandling men de var eniga i sina svar. De ansåg att det rådde stor mellan städer vad det gällde 
statusen på programmen, mycket beroende på yrkestraditioner och den geografiska betydelsen ( 
Sandell, 2007). 
 
Vidare skriver Sandell (2007) att det inom utbildningarna råder en hierarki och speciella koder 
som handlar om kläder, fritidsintressen och hur pass mycket det är tillåtet att plugga utan att 
kallas töntig. Där ligger de studieförberedande programmen i topp med naturvetenskapliga 
programmet som nummer ett och de yrkesförberedande programmen hamnar nästan längst ner. 
Men allra längst ner på listan hamnar det individuella programmet. 
 
Forskning visar att de ungdomar som kommer från lägre socialklasser bedömer att de behöver 
högre betyg för att det ska vara någon mening med att söka högre utbildning. Det är inget som 
visar att ungdomar ur de högre samhällsklasserna har dessa funderingar kring sitt framtida val. 
Ungdomar med utländsk bakgrund är oftast ovetande om vilka koder som gäller inom respektive 
program och påverkas inte i lika stor grad av dessa faktorer (Sandell, 2007) 
 



Lovén (2000) gör en sammanfattning av tidigare studier vad det gäller 
ungdomars val av gymnasieutbildning. Han tar upp de olika erfarenheter som 
påverkar ungdomars handlande i olika valsituationer inför fortsatta studier, där 
den sociala bakgrunden men även genus har en betydande roll. Förutom 
föregående faktorer finns det mer individrelaterade faktorer som kunskap, 
utbildningsalternativ och självkännedom (Lovén, 2000). 
 

1.1. 4 Snedrekryteringen 
Enligt Richardsson (2004) är det inte bara betygen som styr valet av 
gymnasieutbildning utan föräldrarnas utbildning och sociala tillhörighet påverkar 
gymnasievalet i allra högsta grad. 
 
Gripsrud (2002) skriver att den största delen av vår identitet inte är självvald. Vi 
väljer inte våra föräldrar, inte heller vårt språkbruk eller uppväxtmiljö. Dessa 
orsaker är faktorer som formar ungdomars framtida personliga identitet. Det är 
också en orsak som påverkar gymnasievalet. Vår identitet är med andra ord ett 
lapptäcke av identiteter, en sammanflätning av likheter och skillnader i 
förhållande till andra människor (Gripsrud, 2002). 
 
Den sociala bakgrunden är som sagt var av större betydelse inför valet till 
gymnasiet än när valet till universitet eller högskola ska genomföras. Att det är 
på det sättet förklarar sociologer på följande sätt ”individer från lägre 
socialklasser möter större ekonomiska begränsningar när de ska välja 
utbildning”. Därmed pekar studien SOU 2008:69 på att den sociala 
snedrekryteringen är stor. 
 
Följande framkommer ur en undersökning som handlar om den sociala 
snedrekryteringen (SOU, 1993: 85). Under de senaste femtio åren har det 
genomförts en mängd olika reformer inom skolans värld. Ett gemensamt 
huvudsyfte för samtliga av dessa reformer har varit att skapa större jämlikhet 
oavsett diverse bakgrundsfaktorer. Valet av utbildningar ska styras av anlag och 
intresse. Däremot ska den ekonomiska och kulturella delen inte få ta så stor plats. 
De reformer som genomfördes under 1960-, 70- och 80- talen har inte varit 
lyckosamma vad det gäller jämlikheten (SOU, 1993:85).   
 
Undersökningen ”Består den sociala snedrekryteringen?” (SOU, 1993: 85), visar 
starkt hur stor roll den sociala bakgrunden har, men även könet har betydelse då 
ungdomarna står inför sitt val till gymnasiet. Enligt undersökningen kan man se 
att av de ungdomar som valt att studera vid program som NV och SV kommer 
mer är 70 procent från Socialgrupp I. Att det ser ut på det här viset beror enligt 
undersökningen ”Består den sociala snedrekryteringen” på att de ungdomar som 
kommer från Socialgrupp I är mer framgångsrika i grundskolan och väljer 
därmed bort yrkesförberedande program för något studieförberedande istället. 
 
Även i en rapport som Skolverket presenterar konstateras det att andelen 
behöriga till gymnasiet är den lägsta på tio år. Den analys som gjorts visar att 



- 5 - 

drygt 95 procent av eleverna med minst en högskoleutbildad förälder uppnår 
behörighet för studier på gymnasiet. Liknande andel vad det gäller elever vars 
föräldrars högsta utbildningsnivå är gymnasieskola respektive grundskola är 86 
respektive 69 procent (skolverket, 2007)  
  
 
Det visar tydligt hur föräldrars utbildning påverkar och blir avgörande i sina 
barns utbildning. Skolverket anser att det måste tillämpas bestämda åtgärder för 
att bryta trenden och ge alla ungdomar stöd att få ett godkänt betyg på 
högstadiet. Dessa åtgärder måste vara för alla oavsett social bakgrund. Alla 
ungdomar måste även senare i livet ges en möjlighet till att studera på universitet 
(Moa Hjertson , 2008, Uppsala studentkår ). 
 
1.1.5 Information och vägledning inför valet till gymnasieskolan 

Vad händer efter grundskolan?  Våren 1999 genomförde Statistiska centralbyrån 
(SCB) en enkätundersökning i Uppsala kommun med ungdomar födda år 1978 
om bland annat erfarenheterna av valet till gymnasieskolan, Vad händer efter 
grundskolan? De ungdomar som tillfrågats ansåg generellt sett att syo i 
grundskolan haft störst påverkan inför valet av gymnasieutbildning. Detta gällde 
särskilt för ungdomar som har föräldrar med en kortare utbildning än 
högskolenivå. Ungdomar som har föräldrar med högskoleutbildning påverkades 
mest av sina föräldrar och/eller syskon, men syo hade en stor påverkan även på 
dessa ungdomar. Kontakter med arbetslivet har enligt rapporten haft störst 
betydelse för elever som börjat på ett annat gymnasieprogram än 
naturvetenskaps- och samhällsvetenskapsprogrammen. Kontakter med 
arbetslivet har också haft större betydelse för ungdomar som inte har föräldrar 
med högskoleutbildning. Enligt rapporten anser pojkar i högre utsträckning än 
flickor att kamrater haft en avgörande påverkan på valet. Trots att 14 procent av 
ungdomarna menar att kamrater haft en avgörande påverkan för valet av 
gymnasieutbildning är det bara två procent som uppgett ”att det är viktigt att gå 
tillsammans med kamrater” som huvudsakligt skäl till att söka utbildningen 
(Statistiska centralbyrån, 1999). 
 
Skolverket har arbetat fram en rapport ”Ungdomars utbildnings – och yrkesval - 
i egna och andras ögon” (Lindh och Fransson, 2004). Den har tagits fram för att 
kunna ta del av ungdomars beslut vad det gäller deras gymnasieval. Det finns för 
lite statistik om ungdomars gymnasieval och förväntningar och hur de tänker 
kring arbete och utbildning. Rapporten lyfter upp orsaker som att 
arbetsmarknaden har förändrats och att det krävs utbildning för att få ett arbete. 
Det innebär att gymnasietiden har blivit längre för de flesta ungdomar. 
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1.1. 6 Näringslivet - ungdomars gymnasieval  
Svenskt näringsliv ligger bakom en undersökning om ungdomars val till 
gymnasiet. Skolan och näringslivet har en viktig uppgift vad det gäller våra 
ungdomar. Därför har näringslivet som ett stöd i detta arbete för andra gången 
arbetat fram ett material som visar vad som påverkar ungdomars gymnasieval.  
 
Med hjälp av en telefonenkät har denna undersökning varit möjlig att genomföra. 
Underlaget för enkäten var ungdomar som lämnade grundskolan 2004. 
Undersökningen visade att de program som låg bra till var Media, Data, IT, 
Hotell och restaurang. Vad det gäller program inom industri, skogs och lantbruk 
var det program som låg betydligt längre ner på rankinglistan. Studien visar att 
elever som söker sig till ett yrkesförberedande program är mer säkra i sitt val än 
de ungdomar som väljer ett studieförberedande program. 
 
Långtidsundersökningen Välj rätt skall medverka till att förbättra kunskapen om 
val av utbildningar (SOU 2008: 69). Det är oerhört viktigt att elever får en bra 
information inför deras kommande val av gymnasieutbildning.  
Ungdomarnas medelbetyg i årskurs nio är det som avgör deras val av 
gymnasieutbildning. (greycells Communication AB). 
. 
De viktigaste motiven vid valet av en gymnasieutbildning är enligt Nilsson 
(2001) ur skolverkets rapport ”Ungdomars utbildnings- och yrkesval – i egna och 
andras ögon” kvaliteten på utbildningen och dess innehåll. Vilket värde 
utbildningen har för kommande studier. De sociala motiven har en inverkan men 
inte lika stor som övriga krav. Viktigt är att det råder en bra stämning på skolan 
och att det finns chanser till nya kompisar. Nilssons studie visar också att en del 
val styrs av möjligheten av att få flytta hemifrån eller att få tillgång till ett tåg 
eller busskort (Nilsson, 2001). 
 
”Många elever är mycket osäkra och tar inte själva reda på någonting inför valet 
till gymnasieskolan. De kan heller inte mycket om yrkeslivet. När de kommer till 
studievägledaren blir det ofta förhastat och forcerat” (Lovén, 2000, s. 48). Lovén 
genomförde en studie som pågick mellan 1988 - 1991 vilket innebär att hans 
uppgifter bygger på information från tidigare gymnasiereform. 
 
1.1.7 Förväntningar på gymnasievalet 

Lovéns avhandling Kvalet inför valet (2000) talar sitt tydliga språk vad det gäller 
ungdomars kunskaper om gymnasiet och dess utbud. ”Många elever är mycket 
osäkra och tar inte själva reda på någonting inför valet till gymnasieskolan. De 
kan heller inte mycket om yrkeslivet. När de kommer till studievägledaren blir 
det ofta förhastat och forcerat”.  
 
I Skolverkets rapport Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras 
ögon (Lindh och Fransson, 2004), kan man se att under slutet av 70- talet och i 
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början av 80- talet genomfördes några studier som handlade om 
grundskoleelevers föreställningar om yrken(Loven, 2000).  
 
Vad dessa kunskaper och föreställningar handlar om är inte fastställt då det inte 
har gjorts några större studier inom detta område under de senaste årtiondena.   
Halldén (2001) redogör för ett delområde som handlar om ”Barnet och boet” i 
skolverkets rapport ”Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och andras 
ögon” (Lindh och Fransson, 2004). Halldén har under perioden 1989-1996 låtit 
några skolklasser skriva uppsatser och där har de fått ge utrymme för sina tankar 
om framtiden. Uppsatserna är skrivna av något yngre ungdomar och handlar inte 
direkt om förväntningar inför gymnasievalet. Trots det framkommer uppgifter 
som handlar om ungdomarnas framtida yrkesplaner. 
Halldén (2001) går inte närmare in på var ungdomarna har hämtat sina 
föreställningar kring det framtida yrket.  Han menar att hans studie och de svar 
som framkommit visar att det mest rimliga är att miljön runt omkring dem avgör 
framtiden och eventuella förväntningar för den framtida utbildningen.  
 
Vilka förväntningar ungdomarna än har vill de ha stöd och råd av sin 
syokonsulent (Loven, 2000). 
 
Samtliga vägledare i Loven´s avhandling är överens om ungdomarnas okunskap 
om framtiden. De hade få erfarenheter och begränsad kunskap om sina egna 
resurser. De visste inte mycket om olika alternativ av program. Många av 
eleverna med låga betyg var ännu mer ointresserade och i vissa fall motsträviga i 
samarbetet med vägledare. Vägledarna ansåg att många elever sköt på sitt beslut 
tills de nästan uppstod panik 
 
Det finns också en skillnad som vägledarna har valt att kalla kallade och icke-
kallade elever. De icke-kallade eleverna är de som själva söker upp en 
studievägledare och har med sig faktafrågor som rör deras framtid. De kallade 
eleverna får hjälp och stöd i sina tankar kring valet av gymnasieprogram. 
 
Många elever kallas till samtal och där anser vägledarna att det i många fall 
handlar om svåra elever. De var resurssvaga och hade stora svårigheter i skolan. 
Det fanns också elever som visade sig vantrivas och vara tillbakadragna utan att 
för den sakens skull vara resurssvaga. Dessa elever behövde högsta prioritet 
ansåg studievägledarna. Det kunde även uppstå problem i vägledningen med 
elever med höga betyg, som var vana att få välja och ställa krav (Love`n, 2000) 
 
”Det svåraste är när eleverna helt har tappat självförtroendet. Klarar ingenting. 
Man känner att man inte kan göra så mycket för dem. Det har gått dåligt för dem 
hela vägen”( Loven, 2000, s.134). 
 

1.1.8 Karriärteorier och ramfaktorteorier                                                                                 
Lovén (2000) beskriver i sin avhandling en rad olika teorier som bland annat 
förklarar människors studie- och yrkesval både i ett långsiktigt och kortsiktigt 
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perspektiv. Dessa teorier gör enligt Lovén anspråk på att ange orsaken till varför 
människor tar olika vägar under sitt yrkesverksamma liv. Ingen av 
karriärteorierna anses vara heltäckande och olika forskare har gjort olika typer av 
indelningar (Loven, 2000).  
 
De flesta av teorierna som presenteras har sin grund i personlighets- och 
utvecklingspsykologiska teorier av olika slag. Det finns en viss skillnad mellan 
yrkesvalsteori och karriärutvecklingsteori. Yrkesvalsteorierna formulerades 
främst under perioden 1900-1950 och dess avsikt var att förklara det enskilda 
yrkesvalet som gjordes vid ett tillfälle i livet, medan begreppet 
karriärutvecklingsteori visar på att människor väljer yrke fler än en gång i livet. 
Karriärteorierna beskriver en längre utvecklingsprocess och försöker att förklara 
varför människor gör olika val i livet. Det kan bero på möten mellan människor 
vid speciella tillfällen och situationer. Ibland gör människan val frivilligt men en 
del val kan vara påtvingade och nödvändiga (Loven, 2000).  
 
Det finns ingen samlad teori som förklarar hur människors studie- och yrkesval 
formas och utvecklas. Forskare har på olika sätt delat in karriärteorier utifrån en 
mängd kriterier och därefter grupperat dem i tre huvudgrupper: icke-
psykologiska teorier, psykologiska teorier och allmänna teorier Dessa grupper 
återföljs av en rad undergrupperingar, där det i de icke psykologiska teorierna 
dyker upp kulturella och sociologiska teorier. 
 
Förutom karriärteorier återfinns ramfaktorteorier i Lovéns avhandling. Dessa 
ramfaktorer påverkar både undervisning och framtida vägval och har delats upp 
inom olika områden. 
 

• Konstitutionella ramar som inkluderar skollag, skolförordning etc. 
 

• Organisatoriska ramar innebär organisatoriska åtgärder kopplade till 
ekonomiska resurser som kan finna till följd av hur stor en klass är. 

 
• Fysiska ramar inkluderar byggnader, läromedel, utrustning etc. ( Loven, 

2000 s. 60).  
 
De sociala bakgrundsfaktorerna ligger som en gemensam nämnare för alla andra 
teorier och ramar. Ungdomar styrs mer av sitt sociala arv än av ramfaktorer som 
byggnader och utrustning. Hur ramfaktorerna påverkar valet kan bero på skolans 
belastning och ekonomiska resurser hur tydlig den sociala grupperingen är. 
Ungdomar ur Socialgrupp I ges i allmänhet större valmöjligheter än ungdomar ur 
socialgrupp III. Därmed har de yttre faktorerna en avgörande del i valet av 
gymnasieutbildning Lovén (2000). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte med den här studien handlar om att vi vill undersöka tänkbara 
bakgrundsfaktorers betydelse för ungdomar som står inför sitt gymnasieval. 
Valet av undersökningsgrupp är ungdomar som studerar vid ett 
yrkesförberedande program. Genom en enkät undersökning hoppas vi finna 
svaret på de frågeställningar vi valt för vår undersökning. 
 
Med utgång från vår egen erfarenhet och tidigare forskning vet vi att en del 
elever hamnar på program som styrs av helt andra orsaker än intresset för det 
framtida yrket. Utifrån tidigare forskning och en enkätstudie vill vi ta reda på 
vilka bakgrundsfaktorer som styr ungdomars gymnasieval. Följande 
frågeställningar står i centrum: 
 

• Vad är de främsta orsakerna till elevernas val av gymnasieutbildning? 
• Skulle elevens val ha sett annorlunda ut om andra alternativ än 

gymnasieutbildning funnits att tillgå? 
• Hur ser ungdomars förväntningar ut inför valet till gymnasieskolan och 

stämmer dessa förväntningar med vad de upplever när de har börjat det 
program de valt? 

 

1.3 Avgränsningar 

Vi har valt att undersöka hur elever på fyra yrkesförberedande program 
motiverar sitt val av gymnasieutbildning. Vårt val skulle enbart omfatta program 
som direkt efter avslutade studier ledde fram till ett yrke utan någon form av 
lärlingsperiod eller vidare studier vid högskolan. De program som vi valde för 
vår undersökning var följande; Barn och fritidsprogrammet, Hotell och 
restaurangprogrammet, Fordonsprogrammet samt Industriprogrammet. 
Undersökningen har genomförts med ungdomar som går i årskurs ett på 
gymnasiet. Ett av skälen till att vi valde yrkesprogram är att vi själva utbildar oss 
till yrkeslärare. Vi valde dessa fyra program för att få en bra könsfördelning. 
Studien kommer att presenteras sett ur elevperspektiv.  
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2. Metod 
 

2.1 Kvantitativ metod 

Metoderna för att samla in information och data brukar delas upp i två 
huvudgrupper, kvantitativa eller kvalitativa metoder. För vår undersökning har vi 
valt att använda oss av en kvantitativ metod för att få en bredd i studien. Den 
kvantitativa metoden hjälper oss att få en spännvidd som visar vad eleverna har 
för uppfattning kring det val de gjorde i årskurs nio. Förutom våra 
problemformuleringar har vi valt att lyfta ut en del av våra detaljerade 
enkätfrågor. Därför kommer inte alla frågor från enkäten att redovisas i resultatet 
utan kommer att ligga som bilaga.  
 
Frågorna som ställs i en kvantitativ undersökning är numeriska, och det får 
följden att de egenskaper som undersöks är mätbara. Om egenskaperna inte är 
mätbara, finns det ingen möjlighet att göra en kvantitativ undersökning.  Den 
kvantitativa undersökningen genomgår en process som kallas för 
forskningsprocessen. Det finns tre faser i processen, planerings- insamlings- och 
analysfasen ( Hartman, 2004).   
 
Backman, J.(1998) skriver följande om den kvantitativa metoden. Med hjälp av 
matematik och statistik kan man mäta ett visst värde och det kallas då för en 
kvantitativ undersökning. Det kan mynna ut i numeriska observationer eller låta 
sig transformeras i sådana. Till den kvantitativa metoden hör experiment, 
kvasiexperiment, test, prov eller enkäter och frågeformulär m.m. 
I vår undersökning har vi valt att använda oss av enkäter som mätinstrument. 
Genom att använda oss av enkäter når vi ut till fler respondenter. Med hjälp av 
den här formen av kvantitativa uppgifter kan vi utmäta mindre procentsatser som 
kan påverka vår undersökning i ett större perspektiv.  
 
Enkäten ger oss möjlighet att utläsa hur mindre och större grupper av eleverna 
svarar på enkäten och på vilka grunder de valde ett visst program. Vidare ger 
elevernas svar på vilka positiva respektive negativa förväntningar som de haft på 
utbildningen och om utbildningen motsvarat deras förväntningar. Enkäten visar 
inte vilken typ av förväntningar eleverna hade, men den ger inte desto mindre 
perspektiv på hur utbildningen upplevs och kan därmed belysa aspekter i 
samband med svar på enkätens frågor, t.ex. om eleverna önskat göra något annat 
än att läsa vidare på gymnasiet. Det kan vara av intresse att mäta olika gruppers 
svar i en komplex miljö som skolan är. 
 
Enkäten är en utgångspunkt från vårt syfte och mål. Vi har försökt att skriva 
frågorna på ett detaljerat sätt så att det blir svårt att misstolka dem. En provenkät 
har lämnats ut till en klass och till vår handledare. Därefter har vi diskuterat och 
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korrigerat och kommit fram till vad vi tyckte var lämpligt att ta med i 
undersökningen. Enkäten är uppdelad i tre enheter. Dessa består av följande. 

• Orsak till val av gymnasieprogram 
• Jag skulle hellre ha valt något annat 
• Mina förväntningar på utbildningen 

 
 Varje enhet har ett antal frågor som kan besvaras med  
 

• Instämmer 
• Instämmer delvis 
• Tveksamt 
• Instämmer inte alls.  

 
Enkäten bestod av 18 frågor med en inledande fråga om vilket gymnasieval 
eleven hade som första val. Varje fråga bestod av fyra svarsalternativ med en 
gradering från 1-4. 
 
Vid två av de återstående frågorna på enkäten hade ungdomarna möjlighet att 
själva ge ett svarsalternativ. Resterande femton frågor hade svarsalternativ som 
instämmer, instämmer i stort, tveksam och instämmer inte alls. Frågorna var inte 
ledande och vi som undersökare har inte försökt att påverka ungdomarna för att 
få ett speciellt utslag. 
 
2.2 Bearbetning 
Efter varje avsnitt har respondenten fått möjlighet att skriva fritt om det haft 
andra infallsvinklar förutom de alternativ som står till buds på enkäten. Därefter 
har vi bearbetat enkäten och vid varje svar utgått i från procent och antalsform. 
Därpå har vi skapat mallar se bilagor, för att kunna jämföra svaren med varandra. 
Slutligen har vi jämfört svaren och tagit fram relevanta delar för den här 
undersökningen och skapat grafiska figurer som används i resultatrapporten. 
 
 
2.3 Urval 
Vi startade vår studie med en pilotstudie före enkätundersökningen. Vårt urval 
var ganska styrt då vi har utfört vår undersökning på kommunens enda 
gymnasieskola. Den gemensamma nämnaren för samtliga program är att de är 
yrkesförberedande. Dessutom kändes det mest relevant att genomföra 
undersökningen hos elever som studerade sitt första år på gymnasiet. De har 
hunnit komma in i rutiner kring sin valda gymnasieutbildning, men samtidigt har 
de sitt gymnasieval i relativt färskt minne. 
 
Staden som vi valt för vår undersökning är en typisk småstad på Ostkusten med 
endast 33000 invånare inom tätortsområdet. Den största arbetsgivaren i staden är 
kommunen med vård och omsorg samt måltidsverksamhet som de största 
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grupperna. Förutom kommunen finns det två större och en något mindre industri 
som dagligen ger arbete åt många av kommunens invånare. 
 
Vi var noga med urvalet av program för att få en jämn könsfördelning. Vi valde 
två program som representerades starkt av tjejer och två där det var till största 
del killar. Undersökningen omfattar 58 ungdomar som studerar sitt första år på 
gymnasiet. 
 
Underlaget för vår undersökning är begränsat och kan därför inte representera 
riket som helhet. Däremot kan vi jämföra resultatet i vår undersökning med 
städer av liknande storlek och karaktär. 

2.3.2 Genomförande 
Vi har en empirisk del som består av en enkät som delats ut till samtliga elever i 
de fyra klasserna vi valt för vår undersökning. 
  
För att kunna genomföra den här undersökningen började vi med att lämna ut ett 
följebrev till berörda elever på den skola som vi avsåg att utföra undersökningen 
på. Där förklarade vi syftet med enkäten och vilken betydelse deras medverkan 
skulle ha om de genomförde enkäten.  Vi informerade dem om att deras svar 
kommer att förstöras och inte kunna spåras till dem. Vi informerade också om att 
resultatet sammanställs av enbart oss två studenter.  
 
I samband med en undersökning med tvärsnittsdesign kan det uppkomma vissa 
felkällor om respondenterna lämnar fel svar eller har missuppfattat en fråga 
(Bryman, 2002).  
 
Undersökningens upplägg utgår ifrån en tvärsnittsdesign som oftast används vid 
enkäter. En tvärsnittsdesign som i vårt fall har inneburit att vi har fått in 
uppgifter från många personer vid ett tillfälle genom att dela ut en enkät. I 
samband med en undersökning med tvärsnittsdesign kan det uppkomma vissa 
felkällor om respondenterna lämnar fel svar eller har missuppfattat en fråga 
(Bryman, 2002).  
 
2.4 Reliabilitet, validitet och objektivitet 
 
Validitet innebär att man med hjälp av sina frågor mäter det man faktiskt avser 
att mäta. Reliabilitet är däremot ett begrepp som beskriver noggrannheten i sig 
oavsett vad som mäts. Om korrelationen är låg är förmodligen måttet instabilt 
och det betyder att respondenternas svar är opålitliga. Det krävs oftast att 
korrelationen ska ligga på 0,8 och uppåt för att ha en acceptabel nivå när det 
gäller den interna reliabiliteten. Vad det gäller objektiviteten i undersökningen 
har vi inte påverkat undersökningsresultaten. Vi har inte heller på något annat 
sätt försökt styra våra informanter till att svara på ett visst sätt som passar vår 
undersöknings syfte och mål.  
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Vad det gäller validitet och reliabilitet går det att i analytisk bemärkelse skilja 
dem åt, men de är också relaterade till varandra därför att validitet förutsätter 
reliabilitet. Om ett mått inte är stabilt över tid kan det helt enkelt inte utgöra ett 
mått med validitet. Det är viktigt att måttet förblir detsamma och inte ändras då 
det visar mätningar av olika saker vid olika tidpunkter  
 
När det gäller reliabiliteten och validiteten i vår undersökning anser vi att det 
med största sannolikhet skulle bli ungefär samma svar om enkäten besvarades 
igen. 
 
Däremot är det inte självklart att alla som svarade första gången ställer upp igen, 
men om det var lika många svaranden som vid första tillfället skulle svaren med 
stor sannolikhet förbli stabila och inte ändras (Bryman, 2002). 

2.5  Metodkritik 
Fördelen med att använda den kvalitativa metoden och tillämpning av intervjuer 
istället för enkäter som vi gjorde i vår undersökning är att man som forskare kan 
utföra små justeringar under tidens gång. Dessutom ger den hög validitet genom 
den personliga kontakten som skapas vid en intervju. Undersökningsmetoden ger 
även en djupare förståelse och kunskap om det som ska undersökas (Kvale, 
1999). 
 
Den kvalitativa metoden brukar anses vara humanistisk, mer teoretisk än den 
kvantitativa och finner därmed sin styrka i orden. Den kvalitativa metoden ger 
svar på frågan ”varför” och anses därför även vara mer känslig vad det gäller 
sina svar (Backman, 1998). 
 
Enkäten hade kunnat inledas med frågor som handlar om etniskt ursprung och 
uppväxtförhållanden. Dessutom hade det varit intressant att få vet hur pass 
mycket föräldrars utbildningsnivå påverkar ungdomens val. . 
 
Förutom frågor om föräldrars utbildningsnivå kunde några av frågorna ha följts 
upp av följdfrågor där det hade funnits en möjlighet att beskriva sitt handlande 
med egna ord.  
 
Om undersökningen även innehållit några intervjuer kunde vi genom dessa 
kanske fått möjlighet att lyfta ut det sociala ursprungets påverkan av 
gymnasievalet. Det hade kunnat ge oss mer tyngd i vår undersökning och vi hade 
haft ett större empiriskt material att arbeta med. 
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2.6 Etiska överväganden 
 
I genomförandet av undersökningen har vårt syfte varit att utgå från 
vetenskapsrådets (1990) fyra etiska riktlinjer: informations, samtyckes, 
konfidentialitets samt nyttjandekravet. Vi har i god innan enkäten delades ut 
informerat informanterna om temat för vår undersökning med hjälp av ett 
följebrev. De har informerats om att deras svar kommer att behandlas 
konfidentiellt. 
 
Det första kravet innebär i huvudsak att forskaren skall upplysa informanten om 
vilken roll han har i undersökningen och vilka villkor som gäller för dennes 
medverkan. Deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när helst man önskar. 
Informationen skall också ges på ett sådant sätt att och med en sådan öppenhet 
att alla inslag som kan tänkas påverka villigheten att delta omfattas. Informanten 
kommer även att ha möjlighet att ställa nödvändiga frågor som kan påverka 
beslutet rörande deltagandet. Vid intervjutillfället kommer samma information 
att ges på nytt för att om möjligt säkerställa att informanten varit insatt i 
villkoren. Detta krav innebär i vårt fall enkätundersökningen där informanterna 
ges samma möjligheter att avbryta undersökningen som vid ett intervjutillfälle. 
 
Samtyckeskravet som är det andra kravet i vetenskapsrådets rekommendationer 
innebär till stor del att den som utför undersökningen ska få ett samtycke från 
exempelvis förälder/vårdnadshavare om informanten är under 15 år. I vår 
undersökning är inte ovanstående krav något problem då samtliga är över 15 år.  
 
Det tredje kravet handlar om konfidentialitetskravet, som innebär att alla 
uppgifter måste behandlas anonymt och förvaras så att obehöriga inte kan ta del 
av de uppgifter som framkommit i undersökningen. Det ska med andra ord inte 
gå att identifiera informanterna i undersökningen. 
 
Det fjärde och sista kravet som vetenskapsrådet ställer är nyttjandekravet, som 
innebär att de uppgifter som framkommer i undersökningen får endast användas i 
forskningsändamål. Efter att undersökningen anses vara färdig kommer 
informanternas uppgifter att förstöras.  
 

 
 
 
 
 
 
 



- 15 - 

4 Resultat 

4.1 Resultat 
 
Enkäten delades ut till fyra olika program. De fyra programmen var Barn och 
fritid, Hotell och restaurang, Fordon samt Industriprogrammet. Alla fyra 
program är med elever från årskurs ett på gymnasiet. Vid Barn och Fritids 
program samt Hotell och restaurang programmet är det främst tjejer som 
studerar. Medan det däremot på program som Fordon och Industriprogrammet 
representeras av främst killar, även om det finns av båda kön vid alla fyra 
program. Fördelningen generellt mellan könen är 26 flickor och 32 pojkar och 
det är en ganska jämn fördelning i det sammanlagda resultatet. Alla elever som 
deltog i undersökningen lämnade in enkäten. Vi har inte tagit hänsyn till 
könsfördelningen i det slutliga resultatet (se bilaga 2). 
 
 
4.2 Orsak till val av program 
 
Majoriteten av ungdomarna i vår undersökning (46 procent) angav att de valt 
skola efter geografisk närhet. Den geografiska faktorn är därmed högst 
signifikant och detta stärks av att 14 procent av eleverna i stort instämmer på 
påståendet att närhet hade betydelse av valet. Totalt sett har den geografiska 
närheten alltså spelat stor roll för drygt 7 av 10 elever. Något mer än 1 av 10 
elever(14 procent) svarar avvisande på påståendet.  
 
På frågan om de valt program efter betyg var det 46 procent av ungdomarna som 
angav svaret att de inte instämde alls Medan 7 procent instämde helt i 
påståendet. Gruppen elever som svarade ”tveksamt” utgjorde i detta avseende 22 
procent av den totala gruppen.  
     
Utifrån undersökningen visar det sig att kompisarna har liten betydelse för val av 
program. Fyra procent medgav att vänner varit en viktig faktor, men detta kan 
ställas mot att 8 av 10 elever (81 procent) inte alls instämde i påståendet. I svaren 
på denna fråga framkom i övrigt att 15 procent var tveksamma över att kompisar 
styrt deras val.  
 
Vad det gällde frågan om hur föräldrar påverkat valet av gymnasieutbildning 
svarade 2 procent att de instämde helt och 7 procent att de instämde i stort. En 
klar majoritet (81 procent) avvisade helt föräldrars påverkan. Var tionde elev var 
tveksamma inför den betydelse föräldrar spelat för deras val. 
 
Ett av påståendena i enkäten utgick från andelen teori i programmet. Eleverna 
fick här ta ställning till huruvida de ansåg att valet av program styrts av hur 
mycket teori som var inlagt. I detta fall framträdde ett mer jämnt utfall mellan de 
olika grupperna där sammanlagt 50 procent svarade att de instämmer 
helt/instämmer i stort. I svaren går också att utläsa en viss tveksamhet inför 
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påståendet (26 procent). Ungefär var fjärde elev (24 procent) ansåg att teorin inte 
haft någon som helst betydelse för deras val.     
 
Vid nästa redovisade resultat handlade frågan om hur ungdomarna valt program 
efter hur mycket teori som var inlagt. Där kan man se att statistiken var mer 
jämn. Här var det 15 procent som svarade att de instämmer helt. 35 procent av 
ungdomarna svarade att de instämmer i stort. Tveksamma i sitt svar var 26 
procent och 24 procent ansåg att teorin inte haft någon som helst betydelse för 
deras val.     
 
Det var hela 74 procent som instämde vad det gällde intresset för valt program. 
Totalt var det ganska stort intresse för det valda programmet då även 24 procent 
instämmer i stort. 2 procent var tveksamma och det var ingen som angett 
svarsalternativet instämmer inte alls i påståendet. 
 
 
Huruvida studievägledare har styrt och påverkat deras val svarade 83 procent av 
ungdomarna att det inte instämmer alls i den frågan. Utav tillfrågade elever var 
det ingen av dem som instämde helt. Endast 3 procent instämde i stort medan 14 
procent var tveksamma i sitt svar vad det gällde studievägledarens roll..  
 
På frågan om de haft förkunskaper inom valt program och om det haft betydelse 
på valet svarade 19 procent att de instämde helt. Hela 41 procent instämde i stort.  
21 procent var tveksamma och 19 procent instämde inte alls. 
 
Elevernas sammanlagda resultat utifrån våra frågor om orsaken till varför de har 
valt ett speciellt valt program visar att de framförallt har valt skola efter 
geografisk närhet till hemmet och att det har varit deras eget val där intresset är 
den enskilt största faktorn för eleverna (sammantaget svarade 98 procent att de 
instämde helt eller i stort). Faktorer som kompisar, föräldrar och studievägledare 
har inte påverkat dem i någon större utsträckning.  
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4. 2. 1 Jag skulle hellre ha valt något annat 
På frågan om eleverna skulle ha valt något annat program om deras betyg varit 
tillräckligt bra svarade 14 procent att de instämmer helt.  10 procent säger sig 
instämma i stort medan 19 procent svarade att de är tveksamma och hela 57 
procent instämmer inte alls. Det visar att 7 av 10 troligen inte skulle ha valt 
något annat program oavsett betyg. 
 
Resultatet vad det gäller frågan om eleverna skulle ha valt ett annat program om 
deras förkunskaper hade räknats med i intagningskvoten svarade 24 procent att 
de är tveksamma och hela 66 procent instämmer inte alls. Bara 1 av 10 kunde 
tänka sig att välja något annat program efter sina förkunskaper. 
 
På frågan om de hellre skulle läsa fristående kurser istället för att läsa ett helt 
program är det ingen som instämmer helt. Det är ändå 12 procent som instämmer 
i stort. Det är jämt mellan övriga svarsalternativ, 43 procent svarar att de är 
tveksamma medan 45 procent inte instämmer alls. Nästan 8 av 10 menar att de 
skulle föredra att läsa hela program istället för fristående kurser om de fick 
möjlighet. 
 
Undersökningen angående valet om andra alternativ än att gå i skola hade funnits 
visar att 14 procent att eleverna instämmer helt. 28 procent instämmer i stort.  34 
procent svarar att de var tveksamma och 24 procent instämmer inte alls i frågan. 
 
36 procent instämmer helt på frågan om att de hellre skulle ha arbetat istället för 
att gå i skolan. Utifrån resultatet kan man se att det är de mansdominerade 
programmen Fordon och Industriprogrammet som i större utsträckning skulle ha 
valt att arbeta istället för att gå i skolan.  I övrigt instämmer 31 procent i stort, 19 
procent var tveksamma och 14 procent instämmer inte alls på frågan om de 
hellre skulle ha valt att arbeta än att studera. Nästan 7 av 10 skulle vilja eller 
skulle kunna tänka sig att arbeta istället för att gå i skola. 
 
På frågan om ungdomarna hellre skulle ha valt att göra något annat istället för att 
studera svarar 4 av 10 svarade att de inte instämde alls, 3 av 10 är tveksamma i 
sina svar, 2 av 10 instämmer i stort och 1 av 10 instämmer helt.  
 
Utifrån undersökningen visar det sig att ungdomarna hellre skulle ha valt att göra 
något annat istället för att studera använde hela 31 procent svarsalternativen 
instämmer helt och instämmer i stort. Men på frågan om ungdomarna skulle ha 
valt att arbeta istället för att studera var det 67 procent som svarade att de 
instämmer helt och instämmer i stort. Det visar en ganska tydlig bild av att de 
ungdomar som var med i denna undersökning vill ut i arbetslivet. 
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4.2.2 Mina förväntningar på skolan 
En av frågorna som tar upp elevernas positiva förväntningar vad det gäller valt 
program svarade drygt hälften att de instämde helt. Det var 36 procent som 
instämde i stort, 10 procent som var tveksamma däremot var det ingen som 
använde svarsalternativet instämde inte alls. 
 
På frågan vad det gällde de negativa förväntningarna såg det ut som om man 
nästan vänt på siffrorna. De som instämde helt var 10 procent instämde i stort var 
14 procent. Tveksamma i sitt svar var 36 procent och de som inte instämde alls 
var 36 procent. Gällande frågan om eleverna skulle ha önskat mer informationen 
om programmet innan de började gymnasiet svarade 7 procent att de instämde 
helt. 21 procent instämde i stort. Däremot var 29 procent tveksamma och 36 
procent instämde inte alls. 
 
Vad det gällde frågan om de skulle vilja ha mer information om gymnasieskolan 
svarade 7 procent att de instämde helt, 27 procent instämde i stort. På de två sista 
svarsalternativen svarade 33 procent att de var tveksamma och att 33 procent inte 
instämde alls. 
 
Ungdomarnas positiva förväntningar visar att hela 9 av10 instämmer helt eller i 
stort. Vid frågor som berör deras negativa förväntningar är det precis motsatt 
bild. Där visar det att nästan 8 av 10 angivit svarsalternativen tveksam och inte 
instämmer alls.  
 
De som instämmer helt eller i stort om att de skulle vilja ha fått mer information 
om programmet uppgår till 35 procent. Vad det gäller frågan om ungdomarna 
skulle ha velat ha mer information om gymnasieskolan svarar 66 procent av 
eleverna tveksamt eller instämmer inte alls i den frågan. 
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Det sammanlagda resultatet visar en ganska positiv bild av skolan sett ur 
ungdomarnas perspektiv.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
4.2.3 Sammanfattning av resultat 
Tillsammans med tidigare forskning och vår egen enkätstudie har vi valt följande 
faktorer att lyfta i sammanfattningen av vårt resultat. Orsaken till att vi valt dessa 
faktorer är att det känns mest angeläget för oss med utgång från vårt syfte och 
mål.  Därför kommer vi även att på ett mer djupgående sätt ta upp dessa faktorer 
i vår diskussionsdel. 
 
I vår undersökning kan vi se att nästan alla som deltog har valt de program de 
går på som sitt förstaval. Vår undersökning påvisar samma resultat som tidigare 
forskning vad det gäller den geografiska närhetens betydelse i valet av 
gymnasieutbildning. Till skillnad från tidigare forskning där studievägledare har 
haft en stor roll i ungdomens val av gymnasieutbildning visar vår studie att dessa 
faktorer har påverkat våra ungdomar i mindre utsträckning. Inte heller betyg har 
styrt ungdomarnas val. Däremot visar vår egen undersökning att intresset för det 
valda programmet var av betydelse då de gjort sitt val. 
 
Hela 14 % av eleverna som fick frågan om de hellre skulle ha valt att göra något 
annat än att gå i skolan instämde helt och 28 % instämde delvis i vår 
undersökning. Det visar att 42 % av de elever som deltog i undersökningen med 
stor säkerhet hellre skulle ha valt något annat än att gå i skolan. Framförallt är 
det arbete som hägrar för dessa ungdomar. Eftersom det var 67 % av eleverna 
som svarade att de instämde helt eller instämde i stort på frågan om de hellre 
skulle ha arbetat än att gå i skolan.  
 
Genom att utläsa svaren i vår undersökning vad det gäller ungdomars 
förväntningar på utbildning, kan vi konstatera att flertalet har kvar den positiva 
bilden av vald utbildning. Vår undersökning visar även att informationen av 
merparten av ungdomarna i vår studie anser att de fått god information om det 
valda programmet innan de började på gymnasiet. Det samma gäller 
informationen de har fått om gymnasiet som helhet. 
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5 Diskussion/ Analys 
Vi har valt att väva samman diskussion och analys för att läsaren lättare ska 
kunna förstå och få en tydligare överblicka av vårt diskussionsarbete. Alla 
ungdomars medverkan har varit av största betydelse för vår undersökning. Där 
var och ens svar har haft stor inverkan på resultatet. 
 
5.1 Val av gymnasieutbildning 
Vår undersökning visar att ungdomarna i huvudsak har valt sina respektive 
program som förstahandsval, till skillnad mot andra undersökningar vi har tagit 
del av. Det visar sig att Program som Barn och fritid, Fordon samt 
Industriprogrammet är av låg prioritet bland ungdomar i riket. Hur kan det då 
komma sig att ungdomarna har valt dessa program som förstahandsval? Varför 
har de inte valt andra program? Det våra svar visar på är att de i huvudsak har 
valt det aktuella programmet av intresse. Betygen har spelat en viss roll och en 
annan viktig faktor är att valet för närmare hälften av ungdomarna grundades på 
att de ville läsa mindre teoretiska ämnen.  
 
Ungdomar styrs mer av sitt sociala arv än av ramfaktorer som byggnader och 
utrustning. Ungdomar ur Socialgrupp I ges i allmänhet större valmöjligheter än 
ungdomar ur socialgrupp III. Därmed har de yttre faktorerna en avgörande del i 
valet av gymnasieutbildning Lovén (2000). Även om ungdomarna påstår att 
föräldrar inte påverkat deras val, kan vi se att de inte kan undgå sitt sociala arv. 
Om vi förutsätter att ungdomarna i vår undersökning tillhör socialgrupp III, kan 
vi här skönja flera anledningar till deras val. Det kan vara intresse. Men det kan 
också vara av ekonomiska skäl eller av outtalade förväntningar av ungdomarna. 
Enligt Gripsrud (2002) Är den största delen av vår identitet inte självvald, det 
kan också påverka ungdomarnas val. 
 
Enligt en undersökning (SCB, 1999) har kontakten med arbetslivet haft en större 
betydelse för elever som valt yrkesförberedande framför program som 
naturvetenskaplig eller samhällsvetenskaplig. Denna fråga kan ges en större 
relevans när man ser vad ungdomarna i vår undersökning svarade på frågan, om 
de hellre skulle ha arbetat istället för att gå i skolan? Vad är det då som motiverar 
dessa ungdomar att gå ut i arbetslivet? Eftersom de är medvetna om att det arbete 
de har möjlighet att få, handlar om ett arbete med låg status kan man förmoda att 
det inte är arbetet i sig. Enligt Gripsrud (2002) formas ungdomars personliga 
identitet av uppväxtmiljö. Kan man då anta att det kan vara så enkelt att de inte 
vill gå i skolan, utan är så påverkade av den miljö de växt upp i att de vill arbeta 
hellre än att vidareutbilda sig. Oavsett vad det är för arbete de ska utföra. 
 
I dagens Sverige kan ungdomar välja vilken skola som helst i hela landet att söka 
in till. Varför är det då så viktigt med geografisk närhet? Både vår egen studie 
och bland annat Anna Sandells undersökning (2007) visar att det är hög 
prioritering på geografisk närhet. Det vi kan se har även här den sociala 
bakgrunden betydelse. Vi kan inte svara för hur ungdomar i socialgrupp I skulle 
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svara på samma fråga. Men ett hinder för socialgrupp III kan vara den 
ekonomiska biten.   
 
5.2 Den frivilliga skolan och andra alternativ 
 
Det var hela 67 procent av ungdomarna i vår undersökning som hellre skulle ha 
valt att arbeta än att gå i skolan. Sjöberg (1997) menar att många elever tvingas 
in i fortsatta studier för att samhället och skolan kräver det och på grund av brist 
på andra alternativ.  
 
Därför anser vi att gymnasieskolan bara är frivillig i den meningen att 
ungdomarna kan välja olika program, frivilligheten styrs av betygen och det 
drabbar lågpresterande elever. Betygen i sig kan tänkas ställa till det för många 
lågpresterande ungdomar då de riskerar att inte få gå på program som verkligen 
intresserar dem.  
 
Program med inriktning musik eller data är program som vi tror tilltalar elever 
oavsett betyg eller social bakgrund. Men den möjligheten finns då inte för elever 
med låga betyg, oavsett kunskapsnivå i det aktuella ämnet.  
     
Man kan ifrågasätta vårt eget resultat vad det gäller förstahandsval, som visar att 
de flesta ungdomar i vår undersökning faktiskt studerar på det aktuella 
programmet som de haft som förstahandsval. Beror det på att de redan vet att de 
inte kommer in på något annat program på den aktuella skolan? Kan det 
ekonomiska aspekter som det innebär att söka sig till en annan skola utanför 
regionen vara avgörande?  
 
Många ungdomar har valt det aktuella programmet på grund av att de vill läsa 
mindre teori. Kan det bero på att ungdomars självbild skapas av dess omgivning, 
vilket vi tror och tidigare forskning pekar på. Det sociala arvet ställer inga krav 
på dessa ungdomar. Det har heller inte den kunskap som finns i socialgrupp I 
som krävs för att hjälpa fram ungdomarna i socialgrupp III.       
 
Frågan som handlar om ungdomars valmöjligheter efter grundskolan, gav inte 
samma omfattande resultat som den efterkommande frågan som handlade om 
arbete. Kan det vara så att det helt enkelt inte finns något annat som står till buds 
för ungdomar som inte vill studera på gymnasiet? Enligt Sjöberg tvingas många 
skoltrötta ungdomar in i fortsatta studier eftersom det inte står några andra 
alternativ till buds. Vi kan då konstatera att den frivilliga skolan inte är så 
frivillig eftersom det inte erbjuds några andra alternativ. Framförallt inte för 
lågpresterande elever som bara har ett fåtal program att välja på, eftersom 
betygskvoten måste vara tillräckligt låg för den sökande.  
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5.3 Förväntningar på skolan 
 
Vår undersökning visar att hela 90 procent instämmer helt eller i stort vad det 
gäller positiva förväntningar på skolan och vald utbildning. De flesta anser sig 
också vara nöjda med informationen som de har fått innan deras slutgiltiga val.  
 
I en rapport från skolverket Ungdomars utbildnings- och yrkesval - i egna och 
andras ögon (Lindh och Fransson, 2004), visar att det under slutet av 70- talet 
och i början av 80- talet fanns studier kring ungdomars förväntningar om 
framtida yrken. Vad det gäller valet och förväntningar inför gymnasievalet är vi 
överens med tidigare forskare om den sociala bakgrundens betydelse. För den 
sakens skull tror och hoppas vi att ungdomar oavsett socialgrupp ska få göra sitt 
eget val och nå fram till sitt eget mål. Oavsett vilka förutsättningar de har. 
Sandells avhandling från 2007 visar på att ungdomar bryter sig loss och gör val 
som strider mot deras bakgrund. 
 
De fyra program som ingår i vår undersökning är yrkesprogram som leder direkt 
fram till ett yrke. Det krävs ingen lärlingsperiod eller någon form av fortsatta 
studier för att kunna gå ut i yrkeslivet. Loven (2002) visar på forskning att de 
flesta ungdomar som väljer att studera på ett yrkesförberedande program 
kommer från socialgrupp III.  Det är förvånansvärt få ungdomar ur socialgrupp I 
som väljer att studera på ett yrkesförberedande program. Dessa ungdomar har 
förväntningar och kanske framförallt mål inför framtiden, som har byggts upp 
hemifrån, medan ungdomar ur de lägre socialgrupperna saknar den 
uppbackningen. För att komma ut i arbetslivet idag räcker det inte alltid med 
treårigt gymnasiebetyg. Arbetsgivare idag kräver både yrkeserfarenhet och 
eventuella högskolestudier. De ungdomar som valt att studera vid program som 
Barn och fritid är uppenbart piskade till att studera vidare. Kommuner anställer 
idag inga barnskötare. För att få en anställning på en förskola krävs det en 
förskollärarutbildning eller alternativt fritidspedagogutbildning. Det betyder att 
för att komma ut i arbetslivet får de tillbringa minst tre år på högskola innan de 
kan konkurrera på arbetsmarknaden. 
 
5.4 Snedrekryteringen 

Att det råder en  snedrekrytering till gymnasiet olika program visar framförallt 
undersökningen ”Består den sociala snedrekryteringen?” (SOU, 1993: 85) på. 
Enligt den undersökningen kan man se att ungdomar som valt att läsa NV och 
SV är till största del från Socialgrupp I. Att det ser ut på det här viset beror enligt 
undersökningen ”Består den sociala snedrekryteringen?” på att de ungdomar som 
kommer från Socialgrupp I är mer framgångsrika i grundskolan och väljer 
därmed bort yrkesförberedande program för något studieförberedande istället. 

I vår undersökning har vi inte haft med några direkta frågor som kan ge svaret på 
om det är traditioner som har styrt ungdomarnas val, eftersom hela 81 procent 
svarade att de gjort sitt val utan att påverkas av sina föräldrar.  
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Utifrån vår undersökning har vi inte heller fått veta om valet av 
gymnasieutbildning beror på vilken socialgrupp ungdomarna kommer ifrån. Men 
vi kan se att det råder en snedrekrytering inom programmen då det inte är någon 
tjej som valt att studera vid de två mansdominerade programmen industri och 
fordon.   
 
Däremot visar Sandells avhandling att de ungdomar som kommer från lägre 
socialklasser bedömer att de behöver högre betyg för att det ska vara någon 
mening med att söka högre utbildningar 

Dessutom finns att läsa i en rapport från Skolverket att föräldrar med högre 
utbildning påverkar ungdomars val av gymnasieprogram i högre utsträckning 
mot om det är föräldrar med mindre studievana. De har ett större kapital av 
kunskaper från skolans värld, som de kan förmedla till sina barn. Utifrån 
uppgifter i vår undersökning tillsammans med bland annat Sandells avhandling 
och en rapport från skolverket är det högst troligt att våra ungdomar kommer 
från hem med föräldrar med låg studievana. 

I likhet med forskning som vi använt oss av i vår undersökning kan vi konstatera 
att i vår undersökning är det framförallt industriprogrammet samt 
fordonsprogrammet som skulle kunna tänka sig att börja arbeta direkt efter 
skolan. Även Sandells avhandling visar att det är killar från de lägre 
socialgrupperna som vill ut i arbetslivet.  
 
I Sandells avhandling framgår det att det var tjejerna som vågade gå mot 
strömmen och bryta invanda mönster medan killarna valde mer 
yrkesförberedande program som genererade i arbete efter gymnasiet. Med stöd i 
Sandells avhandling kan vi bara göra jämförelser med våra svar som handlar om 
betyg och möjlighet till annat val. Där visar Sandells avhandling på att de 
teoretiska programmen ligger i topp och de yrkesverksamma programmen längre 
ner på listan. 
 
Däremot visar den mesta forskning vi har tagit del av att snedrekryteringen är 
stor och som Skolverket skriver i sin analys krävs det stora insatser för att kunna 
bryta den. Att ungdomar väljer att svara att deras val inte styrts av 
yrkesvägledare eller föräldrars utbildningsnivå kan till stor del handla om 
identitet och den egna självbilden.  
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6 Slutsats  
 
I vår litteraturdel har vi tagit del av Lovéns syn angående yttre och inre faktorer 
som påverkar val som vi människor gör i livet. Han gör en skillnad när han 
beskriver yrkesvalsteori och karriärutvecklingsteori. Det har gjorts många olika 
studier inom samma område men med olika benämningar och kategoriseringar.  
Med hjälp av karriärteorier kan man se hur människor på lång sikt gör sina val 
oberoende av bakgrund eller inre faktorer. I dag kan vi se att ungdomar gör oftast 
fler val under livet. Vi kan se likheter i vår undersökning med det Lovén 
beskriver om de yttre och inre faktorernas inverkan av ungdomars val.   
 
Både undersökningen ”Består den sociala snedrekryteringen” (SOU, 1993: 85) 
samt Lovéns avhandling pekar på den sociala bakgrundens betydelse. Vad det 
gäller den sociala snedrekryteringen handlar den mycket om stolthet där det visar 
sig att generationer har valt att läsa vid något studieförberedande program. 
 
Med utgång från våra frågeställningar och resultatet fån vår undersökning kan vi 
se att de flesta ungdomar är nöjda med sina val. Trots det är och förblir 
nuvarande skolreform inte frivillig på grund av hur samhället ser ut för 
närvarande. Det flesta styrs av vilka förväntningar de ska uppfylla. Därför 
kommer samhället även i fortsättningen få kämpa för att lyfta statusen för 
ungdomar som väljer att studera på ett yrkesförberedande program. Statusen 
måste lyftas för att det ska bli mer innehållsrikt för de ungdomar som verkligen 
har ett intresse för det valda programmet.  
 
6.1 Avslutande reflektioner 
Det slår inte lika högt att läsa ett yrkesförberedande program och därmed 
kommer snedrekryteringen att fortgå. Det kan i många fall vara ännu värre för 
ungdomar som kommer från socialgrupp I vad det gäller att passa in. Ungdomar 
vars föräldrar är högutbildade har oftast en enorm press på sig att lyckas i skolan.  
Om skolan kan ändra och lyfta statusen vid de yrkesinriktade programmen tror vi 
att det på sikt kommer att ske en förändring och att man får se båda könen 
representerade samt ungdomar ur alla samhällsklasser. För att detta ska ske 
måste vi också se en förändring i samhället i stort. Det handlar om att upplösa 
klassamhället som det ser ut idag. Att påverka ungdomarna att välja det de är 
intresserade av, och inte det som ger status. Det handlar också om att tidigt i 
barnets ålder se dess potential och som skola arbeta mer med individanpassad 
undervisning.  
 
På detta sätt kan varje barn stimuleras utifrån sina egna förutsättningar, och 
utvecklas i sin egen takt. Det kan mycket väl vara så att ett barn som har det 
svårt under de första åren i skolan, kan med rätt hjälp komma ifatt de andra 
barnen högre upp i åldern och till och med gå i fatt med rätt stimulans. Det kan 
också vara så att barn från lägre socialgrupper kan intressera sig för samma saker 
som barn från högre socialgrupper, bara de får samma möjligheter. 
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Om vi nu skulle utgå från att detta drömscenario skulle bli kunna bli en 
verklighet skulle det i sin tur innebära att fler ungdomar från högre socialgrupper 
skulle välja yrkesförberedande program. Då kan vi också förutsätta att 
statusindelningen på de olika programmen inom gymnasieskolan inte skulle bli 
lika tydliga, eller kanske renat av suddas ut. Det i sin tur skulle innebära att 
löneskillnaderna inom olika yrken inte skulle bli lika tydliga (klassamhället 
skulle inte heller bli så tydligt). På sikt innebär det att skolan har ett enormt stort 
ansvar, inte bara för varje barn utan också för hela samhällsutvecklingen.    
 
Skolan kan inte ensam höja statusen på de yrkesförberedande programmen. Vi 
måste ha näringslivet som hjälp i vår kamp och yrkesstolthet. Statusen i dagens 
samhälle är hög det gäller att tjäna så mycket pengar som möjligt och det gör du 
inte om du väljer att utbilda dig inom arbeten som ryms inom den offentliga 
sektorn eller yrken för landstinget. Inom dessa yrken som till största delen 
handlar om social omsorg och service är det fortfarande kvinnor som arbetar. 
Vilket gör att lönerna ligger lägre. Även här måste statusen och kraven höjas för 
likvärdig belöning för utfört arbete. 
 
Det innebär att vi som lärare har ett stort ansvar och det krävs mycket arbete för 
att försöka få dessa ungdomar motiverade. De ungdomar som från början saknar 
motivation och inte vill gå i skolan alls. 
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8 Bilagor                                                
                                                              Bilaga 1                                    
 
 
 
Examensarbete Catrine och Stefan 
 
Hej vi är två studenter som heter Catrine och Stefan, som nu ska genomföra vårt 
examensarbete vid yrkeslärarutbildningen Akademi sydost. Vårt arbete kommer 
att handla om ungdomars inställning och vad som styr deras gymnasieval. Vi 
skulle därför vara tacksamma om just du hade lust att ge oss dina synpunkter 
kring valet av gymnasieutbildning. Ditt svar kommer att förbli anonymt och 
sammanställas av oss två studenter. Hoppas att du medverkar och förstår att din 
insats är av stor vikt för vårt examensarbete. 
 
Tack på förhand! 
Hälsningar  
Stefan och Catrine 
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                                                                                                                  Bilaga 2 
Enkät undersökning 

 
 
Orsak till val av gymnasie program 
 
 
Jag kom in på mitt val nummer 
    1                              2                               3                            4 
 
  
 
 
Jag valde skola efter geografisk närhet 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Mitt val styrdes av mina betyg 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Mitt val styrdes av kompisar 
 
Instämmer              Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte 
alls 
 
 
 
 
Mitt val styrdes av intresse för det valda programmet 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
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Mitt val styrdes av mina föräldrar 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Mitt val styrdes av min studievägledare 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Mitt val styrdes av mina förkunskaper 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Mitt val styrdes av att jag ville läsa mindre teoretiska ämnen 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
Mitt val styrdes av andra orsaker 
 
 
I så fall vad?______________________________________________________ 
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Jag skulle hellre ha valt något annat 
 
 
Jag skulle hellre ha valt ett annat program om mina betyg hade varit bättre 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Jag skulle hellre ha valt ett annat program om mina förkunskaper hade räknats in 
i betyget 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
Jag skulle hellre läsa lösa kurser än att ingå i ett helt program 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
 
Jag skulle hellre vilja att det fanns andra alternativ än skola 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
 
Jag skulle hellre arbeta än plugga 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Jag skulle hellre ha gjort någonting annat 
 
I så fall vad?_____________________________________________________ 
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Mina förväntningar på utbildningen 
 
 
Mina positiva förväntningar på utbildningen stämde  
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Mina negativa förväntningar på utbildningen stämde 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
 
Jag skulle vilja ha haft mer information om olika program innan jag valde 
 
Instämmer             Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
 
 
 
 
Jag skulle vilja ha haft mer information om gymnasieskolan innan jag började  
 
Instämmer            Instämmer i stort      Tveksamt                    Instämmer inte alls 
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                                                                                                                    Bilaga 3 
 
 
Målgrupp för enkätundersökning 
 

Antal enkäter 
                            58 

Antalet svarande 
                            58 

Kön 
Pojkar                  32 
 
Flickor                 26 

Program 
HR-08 
IP-08 
BF-08 
FP-08 

Klass 
Årskurs ett 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Orsak till val av gymnasieprogram 
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Jag skulle hellre ha valt något annat 

 
Svarsalternativ 

Vald 
skola efter 
geografisk 
närhet 
 
st        % 

Val 
styrd 
av 
betyg 
 
st   %  

Val 
styrd av 
kompis
ar 
 
st      %  

Val 
styrd 
av 
intresse
 
st     %

Val styrd 
av 
föräldrar
 
 
st       % 

Val styrd 
av  
Studie- 
vägledare 
 
st        % 

Val styrd 
av  
För- 
kunskaper
 
st         % 

Val styrd  
Av mindre
Teori- 
lektioner 
 
st         % 

Instämmer helt 34       59 4       7 2         4 43     74 1            2 0              0 11          19 9            15

Instämmer i 
stort 

8          14 14   24 0         0 14     24 4            7 2              3 24          41 20          35

Tveksamt 7           13 13   22 9        15 1         2 6          10 8            14 12          21 15          26

Instämmer inte 
alls 

8           14 
 

27   46 47      81 0         0 47        81 48          83 11          19 14          24
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Svarsalternativ 

 
Valt annat 
program om 
betyg 
tillåtit 
st           % 

Valt annat 
Program om 
Förkunskaper
räknats 
st           % 

 
Valt lösa 
kurser om 
möjligt 
 
st           % 

Valt andra 
Alternativ 
Om möjligt 
 
st           % 

Valt arbete 
före skola 
om möjligt 
 
st           % 

Instämmer helt 8               14 3                   5    0                 0 8               14 21             36

Instämmer i 
stort 

6               10  3                   5   7               12 16             28 18             31

Tveksamt 11             19 14               24   25             43 20             34 11             19

Instämmer inte 
alls 

33             57 38                66 26             45 14              24 8               14
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Mina förväntningar på utbildningen 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Svarsalternativ

 
 
Positiva 
förväntningar 
stämde 
st                %  

 
 
Negativa 
Förväntningar 
stämde 
st                 %

 
Skulle vilja 
Ha mer info.
Om 
programmet 
st              %

 
Skulle vilja  
Ha mer info 
Om 
gymnasieskolan 
st                % 

Instämmer helt 31              54  6                10  8             14   4                     7   

Instämmer i 
stort 

21              36  8                 14  12       21   16                  27  

Tveksamt 6                10  21               36  17            29  19                  33  

Instämmer inte 
alls 

0                 0   23               40  21            36  19                  33  
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