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Abstrakt 

Syfte: Syftet med studien var att undersöka om det fanns något samband mellan 

ametropi och val av gymnasieutbildning. 

Metod: Mätningarna utfördes på två gymnasieskolor i Linköping. Utbildningarna 

grupperades i två grupper, en studieförberedande och en yrkesförberedande.  Försöks-

personerna blev retinoskoperade och fick fylla i en enkät om sitt gymnasieval. De 

urvalskriterier som fanns var att försökspersonerna skulle vara 18 år eller äldre samt att 

de skulle gå ett yrkesförberedande eller studieförberedande program i årskurs 3. 

Resultat: 100 personer deltog i studien, 50 från studieförberedande program och 50 

från yrkesförberedande program, i åldrarna 18-20 år. Det var 35 kvinnor och 65 män 

som deltog i studien. Statistiskt fanns det inget samband mellan valet av gymnasie-

utbildning och ametropier (p>0,05). Det fanns dock en skillnad mellan ametropier hos 

grupperna där den teoretiska gruppens medelvärde var -0,83 DS och den praktiska 

gruppens medelvärde var -0,39 DS, dock gick det inte att säkerställa statistiskt. Studien 

visade en skillnad mellan föräldrarnas högsta avslutade utbildning mellan grupperna, 

där den teoretiska gruppen hos båda föräldrarna hade högskola/universitet som den 

vanligaste högsta avslutade utbildningen medan den praktiska gruppens föräldrar hade 

gymnasial utbildning som högsta avslutade utbildning. Sambandet mellan föräldrarnas 

högsta avslutade utbildning och val av gymnasium var dock inget som studien statistiskt 

kunde säkerställa. 

Slutsats: Enligt denna undersökning finns det inget samband mellan ametropier och 

gymnasieutbildning. En större studie bör genomföras för att kanske kunna se ett 

samband mellan gymnasieutbildning och ametropi. 



 

 

Summary 

 

The aim of this study was to investigate if ametropia and choice of secondary school 

have a correlation. 

This study was performed in two different secondary schools in Sweden, one school 

with mainly academic programs and the other one with mainly vocational programs. 

The subjects were divided into two different groups: a theoretical and a practical group. 

There were 50 subjects in each group. Retinoscopy was performed to assess the 

ametropia of each subject. Retinoscopy was in this study the only way used to assess 

refraction. Visual acuity was also measured before and after retinoscopy, at distance and 

at near. Each subject was also given a questionnaire to answer about their educational 

choice.  

The study did not show any correlation between ametropia and choice of secondary 

school (p=0.34). The study did show some difference in the most common ametropia 

between the two groups, the most common ametropia of the theoretical group was -0.50 

DS and the most common ametropia of the practical group was +0.50 DS. There was 

also a difference in mean between the groups, the mean of the theoretical group was      

-0.82 DS and the mean of the practical group was -0.398 DS, but the difference was not 

statistically significant. The mean value of all subjects was -0.60 DS.  

The results from the questionnaire showed that the subjects from the theoretical group 

were more likely to have parents whose highest education was university studies and 

that the subjects from the practical group were more likely to have parents who had 

secondary school as highest education.  

There were no similar studies found to compare the results of this study with. Maybe 

this study would have shown different results with a larger sample and performed in 

more than one city. 
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1. Introduktion 

 

En förberedelse inför det kommande arbetslivet och eventuell vidareutbildning börjar på 

gymnasiet. Ungdomar behöver en gymnasieutbildning för att grunda sitt framtida liv 

och lyckas få in en fot på arbetsmarknaden (Utbildningsdepartementet, 2009). 

Forskare försöker hitta sambandet mellan myopi och närarbete (se exempelvis 

Zylbermann, Landau & Berson, 1993; Mutti, Mitchell, Moeschberger, Jones & Zadnik, 

2002). Forskarna undersöker om myopisering kan påverkas av mängden närarbete barn 

utför eller om det är föräldrarnas påverkan på sina barn som kan ge en ökad 

myopisering. Saw, Tan, Fung, Chia, Koh, Tan och Stone (2004) har studerat om det kan 

finnas ett samband mellan intelligenskvot (IQ) och ametropi, för att undersöka om 

personer med högre IQ har mer myopi än de med lägre IQ.  

1.1 Ametropier 

Den normala refraktionen hos ett öga kallas emmetropi. Detta betyder att infallande 

parallella strålar kommer att fokuseras på retina när ackommodationen är avslappnad. 

Visus är då god både på avstånd och nära. 

Vid myopi kommer de infallande parallella strålarna att fokuseras framför retina när 

ackommodationen är avslappnad. Avståndsvisus beror av mängden myopi när pupill-

storleken är konstant och ackommodationen är avslappnad. Närvisus hos en person med 

myopi kan däremot vara god eftersom arbetsavståndet kan kompensera för myopin, när 

myopin inte är alltför stor. 

I ett öga med hyperopi fokuseras inte de infallande strålarna på retina. När ögat med 

hyperopi ackommoderar kommer ljuset att fokuseras på retina när hyperopin är mindre 

eller lika med ackommodationsamplituden, vilket leder till att avståndsvisus 1,0 eller 

bättre kan uppnås. Till skillnad från personer med myopi kan alltså okorrigerade 

personer med hyperopi förbättra avståndsvisus genom att ackommodera men 

förbättringen begränsas av ögats ackommodationsamplitud. Hyperopers närvisus beror 

av mängden hyperopi, läsavståndet samt ackommodationsamplituden. Om 

ackommodationsamplituden inte kan kompensera för både mängden hyperopi och 

läsavståndet kommer hyperoper att se suddigt på nära håll. 
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Vid astigmatism kan ögat inte fokusera ett objekt till en punkt på retina. Det beror på att 

brytkraften inte är samma utan skiljer sig åt i olika snitt. Skillnaderna mellan styrkorna i 

de olika snitten utgör mängden astigmatism. Visus kan påverkas lite eller inte alls om 

astigmatismen är så låg som -0,50 dioptrier (D) eller mindre. Hur mycket visus påverkas 

beror på var fokallinjerna är belägna (Grosvenor, 2007, ss. 13-14, 16-18). 

1.2 Ametropier och närarbete 

I en studie av Zadnik, Satariano, Mutti, Sholtz och Adams (1994) har det visat sig att 

närarbete hos barn där båda föräldrarna har myopi är en betydande faktor för att även 

barnet ska utveckla myopi. Barn vars föräldrar båda hade myopi, uppvisade mindre 

hyperopi jämfört med de barn vars föräldrar inte hade myopi. Studien visade att av de 

180 barn vars båda föräldrar hade myopi, har drygt en tiondel av barnen myopi. För att 

klassas som myopi krävdes minst -0,75 dioptrier sfär (DS). Ungefär 300 barn hade en 

förälder med myopi, av dessa barn hade 8,2 % myopi. Knappt 700 försökspersoner 

deltog och 7,6 % av dessa hade myopi. Barnen som deltog i studien var mellan 6 och 14 

år. De icke myopa barnen visade sig ha mindre hyperopi om deras föräldrar hade myopi, 

dessa barn hade dessutom längre ögon. 

En studie för att se sambandet mellan myopi hos barn, närarbete, skolresultat och myopi 

hos föräldrarna har visat samband mellan myopi och närarbete (Mutti et al., 2002). 

Författarna visar att myoper sammantaget läser mer jämfört med de med emmetropi i 

studien. Det resulterade i att de med myopi hade färre fritidsaktiviteter och läste mer på 

sin fritid, vilket var det största sambandet mellan myopi och närarbete i studien. Det var 

inte någon tidsskillnad hos barnen med myopi och barnen med emmetropi gällande TV-

tittande och liknande aktiviteter. Barnen med myopi hade fler timmar med närabete 

jämfört med de hyperopa barnen. De hyperopa barnen och de emmetropa barnen hade 

nästan samma tidsfördelning av aktiviteter.  

Under 90-talet pågick en studie på tonåringar i Jerusalem där författarna jämförde 

studerande ur öppna skolor med studerande ur ortodoxa skolor (Zylbermann, Landau & 

Berson, 1993). Statistiskt kunde författarna säkerställa att killarna från den ortodoxa 

skolan var fler med myopi och hade dessutom en högre grad av myopi. Något samband 

kunde inte ses med ärftlighet då tjejerna från den ortodoxa skolan inte hade lika mycket 

myopi som killarna. Killarna i den ortodoxa skolan har andra studievanor där de utför 

mycket närarbete. De har även en annorlunda läsposition, gungandes fram och tillbaka, 
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vilket påverkar ackommodationen. Ackommodationen påverkas ytterligare eftersom 

textstorleken kan vara liten och varierande. Författarna tror därför att de ortodoxa 

killarna har en högre grad av myopi på grund av det ackommodativa kravet. 

En studie av Ben-Simon, Peiss, Anis, Nakra, Luski och Spierer (2004) utförd på barn i 

olika skolor i Israel har visat att myopin ökar beroende på utbildning. Författarna 

jämförde barn från icke religiösa skolor, ortodoxa skolor samt ultraortodoxa skolor. 

Studien visade att bland pojkar i den ultraortodoxa skolan hade 70 % myopi jämfört 

med nästan 30 % av pojkarna från den icke religiösa skolan. Skolorna skiljer sig mycket 

åt i mängden närarbete. De ultraortodoxa börjar läsa redan vid tre års ålder och ökar 

ständigt sin lästid till att vid tidiga tonår läsa ungefär 16 timmar per dag. Författarna i 

studien drar därför slutsatsen att myopiprogressionen kan påverkas av närarbete i tidig 

ålder. Studien visade även att mängden myopi skiljer sig mellan könen, det är en mindre 

mängd flickor som är myoper jämfört med pojkar. Flickorna börjar enligt studien inte 

läsa i en lika tidig ålder som pojkarna men de har samma bakgrund och förutsättning, 

vilket kan tyda på att myopiseringens viktigaste faktor är tidigt närarbete. 

En studie på barn i tioårsåldern visade att mängden närarbete påverkar myopiseringen 

(Pärssinen & Lyyra, 1993). Studien visade att tiden barnen läser gör att myopisering kan 

ske snabbare, vilket var mest uttalat hos flickor. I studien tittade författarna även på 

sambandet mellan läsavstånd och myopisering. Det visade att barn som läser med ett 

kortare läsavstånd utvecklade myopi snabbare. 

1.3 Ametropi och hereditet 

Att hyperopi och myopi skulle påverkas av samma genetiska och miljöbetingade 

faktorer har Hammond, Snieder, Gilbert och Spector (2001) som teori. Deras studie om 

tvillingar visade att hyperopi och myopi har upp till 86 % genetisk faktor. Enligt Goss 

(2000) är forskare inte säkra på hur föräldrarna kan påverka myopiseringen. Författaren 

kunde inte avgöra om det är generna eller en påverkan på val av livsstil som är orsaken. 

Författaren menade också att en eventuell ökad påverkan av närarbete kan gå i arv. En 

hypotes som Mutti, et al. (2002) hade var att myopin kanske inte överförs inom familjen 

utan genom en miljö med mycket närarbete. Författarna ansåg att om föräldrarna läser 

mycket för barnen eller på annat sätt för vidare sin akademiska bakgrund, så har det 

större påverkan på barnens myopiutveckling än vad herediteten har.   
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1.4 Tidigare studier 

I Baltimore utförde Katz, Tielsch och Sommer (1997) en studie på personer äldre än 40 

år, där författarna visade att de med längre utbildning hade en högre grad av myopi. 

Studien visade att sambandet ökade ju yngre försökspersonerna var. I studien tittade 

författarna även på sambandet mellan etnisk bakgrund, utbildning och närsynthet. Det 

visade sig då att relationen mellan utbildning och myopi var starkare hos ljushyade än 

hos mörkhyade. Ju fler år försökspersonerna hade studerat desto mindre var hyperopin, 

vilket stämde bättre hos de yngre försökspersonerna än hos de äldre. Att säkerställa ett 

samband mellan utbildning och härkomst var inte möjligt då relationen mellan hyperopi 

och utbildning var densamma hos mörkhyade som hos ljushyade. 

I Singapore utfördes en studie på unga män där författarna kunde se att myopin ökade 

beroende på hur mycket utbildning försökspersonerna hade (Wu, Seet, Yap, Saw, Lim 

& Chia, 2001). Av de motsvarande högskoleutbildade männen hade 85 % myopi. 

Studiens myopigräns var -0,75 D sfärisk ekvivalent. Av de som studerat i motsvarande 

grundskola hade ungefär 6 av 10 personer myopi. Förekomsten av myopi över -6,0 DS 

visade sig även öka med ökad utbildning. Hos de med motsvarande högskoleutbildning 

var det fem gånger vanligare med myopi över -6,0 DS än hos dem som studerat 

motsvarande grundskola. Studien jämförde främst skillnaderna i myopi mellan kineser, 

indier och malajer. Kineserna var den grupp av försökspersoner som var flest med 

myopi medan indierna och malajerna inte hade någon skillnad i myopi när samband 

som utbildning och ursprung hade tagits bort. De tre etniska grupperna visar alla på ett 

samband mellan myopi och utbildning, vilket innebär att högre utbildning ger ökad 

myopi oberoende av etniska skillnader. 

En studie utförd på barn i Singapore visade på sambandet mellan betyg och myopi 

(Saw, Cheng, Fong, Gazzard, Tan & Morgan, 2007). Studien visade att barn med högre 

betyg hade större sannolikhet att vara myoper jämfört med barn som hade lägre betyg. 

Främst kunde författarna se ett samband mellan höga betyg i modersmål och engelska 

där barnen läste mer böcker i förhållande till barn som hade goda betyg i matematik.  

En studie som inte kunde påvisa ett samband mellan myopi och betyg hos barn 

genomfördes i Hong Kong (Goldschmidt, Lam & Opper, 2001). Författarna kunde inte 

se att högre betyg hade något samband med myopisering men författarna betonade att 

det kan visa sig om de följer försökspersonerna under en längre tid. Denna studie 
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motsäger alltså Saw et al. (2007) där resultaten visade att barn med högre betyg var de 

som hade störst sannolikhet att ha myopi.  

En studie utfördes i Singapore på barn där författarna försökte hitta ett samband mellan 

IQ och myopi (Saw et al., 2004). IQ testet i studien testade intelligens vid läsning. 

Studien visade att de barn som hade högre IQ hade större sannolikhet att vara myopa. 

Studien kunde inte visa på något samband mellan antalet böcker lästa per vecka och 

myopi efter att författarna kompenserat för andra samband. I studien påpekade för-

fattarna att de inte kunde säkerställa sambandet mellan myopi och IQ. Ett starkt 

samband författarna visade var hos de med minst -3,0 DS myopi var ett större antal 

böcker lästa per vecka. Däremot nämns att IQ test skulle kunna fungera som ett substitut 

för att mäta mängden närarbete. 

1.5 Gymnasieskolan 

Hemkommunen erbjuder alla som har avslutat grundskolan en plats på gymnasieskolan 

fram tills personen fyller 20 år. Gymnasieutbildningen ordnas av kommun eller lands-

ting eller är fristående. Sverige hade hösten 2009 nästan 1000 gymnasieskolor. De 

fristående skolorna ökar mest och har tredubblat sitt antal sedan läsåret 2000/2001.  

Gymnasieskolan har 17 nationella program samt international baccalaureate, special-

utformade program, individuella program och utbildningar vid fristående skolor. Det 

specialutformade programmet arrangeras av kommunen för att tillhandahålla en 

utbildning som inte kan erbjudas av de nationella programmen. Programmet ska dock 

motsvara de nationella programmen. Vissa gymnasieskolor erbjuder även spets-

utbildningar. Eleverna vid spetsutbildningen läser i en högre studietakt samt läser 

högskolekurser parallellt med gymnasiekurserna. Spetsutbildningar är till för de elever 

som presterar väl i teoretiska ämnen. Programmen finns inom matematik, natur-

vetenskap, humanistiska samt samhällsvetenskapliga ämnen. 

Antalet elever som studerar vidare vid gymnasieskola varierar men har sedan rekordåret 

2006 minskat. De flesta av eleverna studerar vid en kommunal gymnasieskola men 

antalet elever på de fristående skolorna ökar. De nationella program som till läsåret 

2009/2010 hade flest antagna elever vid förstahandsvalet var barn- och fritids-

programmet, omvårdnadsprogrammet och teknikprogrammet. Energiprogrammet hade 

lägst antal antagna vid förstahandsvalet. 
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I gymnasiets första årskurs var det hösten 2008 cirka 6 % av eleverna som valde att 

avbryta sin utbildning eller göra studieuppehåll. Under samma period var det cirka en 

sjundedel som bytte program, varav de flesta gick det individuella programmet. 

2009 hade drygt 7 av 10 av Sveriges 20-åringar ett fullständigt slutbetyg. Ett slutbetyg 

med godkänt i 90 % av de 2500 gymnasiepoäng från ett nationellt program ger idag en 

grundläggande behörighet till vidare studier. Av dem som 2009 hade slutbetyg var det 

90 % som hade behörighet till högskola och universitet. De program där flest elever 

studerar vidare på högskola eller universitet är elever ur teknik-, naturvetenskaps- och 

samhällsprogrammet (Skolverket, 2010, ss. 80-83, 100, 104). 

1.6 Gymnasieprogram 

Det finns 17 nationella program (se bilaga 1).  

Studieinriktade program (teoretiska) är estetiska, naturvetenskaps-, samhällsvetenskaps- 

och teknikprogrammet samt international baccalaureate. Till de yrkesinriktade 

programmen (praktiska) räknas barn och fritids-, bygg-, fordons-, el-, energi-, handels 

och administrations-, hantverks-, hotell och restaurang-, livsmedels-, industri-, media-, 

naturbruks- samt omvårdnadsprogrammet. De yrkesinriktade programmen har krav på 

15 veckor arbetsplatsförlagd utbildning (APU) (Skolverket, 2010, s. 88). Skolverkets 

föreskrifter och allmänna råd om kurser i gymnasieskolans nationella program 

(SKOLFS 2000:1) visar att de praktiska programmen har mer praktik än de 

studieinriktade programmen som mer sällan har praktik. 

Läsåret 2009/2010 gick 47 % av eleverna studieinriktade program och 45 % yrkes-

förberedande, de resterande gick individuellt program eller ett specialutformat program 

utan anknytning till de nationella programmen. De största utbildningarna är 

samhällsvetenskaps- och naturvetenskapsprogrammen som tillsammans 2009/2010 hade 

35 % av eleverna. De utbildningar där antalet elever har minskat är hotell och 

restaurang-, media-, bygg- samt handels och administrationsprogrammen. De program 

som däremot har ökat i elevantal är hantverks-, omvårdnads- och energiprogrammen. 

Könsfördelningen skiljer sig mellan programmen. Inom naturvetenskap skiljer det 

endast 2 % mellan könen. Däremot är det hela 90 % män vid energi-, el-, fordons- samt 

byggprogrammen. De mest kvinnodominerade programmen var barn och fritids-, 

omvårdnads-, livsmedels- samt hantverksprogrammen (Skolverket, 2010, ss. 88-89).   
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1.7 Gymnasieprogrammens uppbyggnad 

Alla 17 nationella program har åtta kärnämnen (Skolverket, Informationsenheten, 

2010). Kärnämnena är engelska, svenska eller svenska som andra språk, idrott och 

hälsa, estetisk verksamhet, samhällskunskap, naturkunskap, matematik och 

religionskunskap (SKOLFS 2000:1). Normalt läser eleverna 2 500 gymnasiepoäng 

(Skolverket, 2010, s. 103). Kärnämnena utgör 750 gymnasiepoäng (gp). Utöver dessa 

har varje program karaktärsämnen vilka är speciella för programmen. De nationella 

programmen har olika antal gp i karaktärsämnen beroende på program. Exempelvis har 

byggprogrammet 500 gp i karaktärsämnen och naturvetenskapsprogrammet har 850 gp i 

karaktärsämnen. Eleven får själv välja en inriktning med bestämda kurser som 

Skolverket ger föreskrifter om vilka kurser som ska erbjudas. Hos de studie-

förberedande programmen ska det finnas kurser som har betydelse för högskolestudier 

(SKOLFS 2000:1). Enligt Förordning om ändring i gymnasieförordningen (SFS 

2010:1040) ska kurserna anges i samråd med Högskoleverket. Alla program har även ett 

projektarbete på 100 gp (Skolverket, Informationsenheten, 2010). SKOLFS 2000:1 

visar kurser som alla gymnasieprogrammen har där de visar att de teoretiska 

programmen läser mer teori än de praktiska programmen som har mest praktiska ämnen 

under utbildningen. 

1.8 Nya gymnasieskolan 

Som grund för förändring av dagens gymnasieskola var att många elever har problem 

med att klara av hela gymnasieutbildningen. Regeringen såg även problem med att 

yrkesförberedande program har för mycket teori och därmed inte når upp till kraven för 

det framtida yrket. Regeringen ansåg även att det var problem på de studieförberedande 

programmen där elever inte var tillräckligt förberedda för att lyckas med sina 

gymnasiala studier (Utbildningsdepartementet, 2009). 

Hösten 2011 kommer den nya gymnasieskolan att träda i kraft. Den kommer att ha 18 

nationella program varav 12 yrkesförberedande program och sex högskoleförberedande. 

I det nya gymnasiet kommer även de fristående skolorna att ha nationella program och 

de specialutformade programmen kommer att tas bort. Det införs även ett nytt betygs-

system med fler betygssteg. Gymnasieskolans behörighetskrav förändras till att de 

högskoleförberedande programmen kräver godkänt i minst 12 ämnen mot nuvarande 

krav på tre godkända ämnen. 
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Syftet med de yrkesinriktade programmen är att förbereda eleverna inför yrkeslivet. Det 

är endast de som går högskoleförberedande program som automatiskt har möjlighet att 

studera vidare. På yrkesprogrammen kommer eleven att kunna välja till kurser som ger 

behörighet att läsa vidare vid högskola eller universitet. Efter avslutad utbildning 

kommer eleverna i de praktiska programmen att få yrkesexamen och elever ur 

studieförberedande program få högskoleförberedande examen (Skolverket, 2010, ss. 81-

82).  

Den nya gymnasieskolan har upprört många när eleverna som går de yrkesförberedande 

programmen inte får någon högskolebehörighet utan måste i så fall själva välja till de 

kurser som krävs. Efter ansökningarna har det nu visat sig att det är fler som har sökt till 

de studieförberedande programmen än till de yrkesförberedande programmen, eftersom 

eleverna vill ha en högskolebehörighet
1
. 

1.9 Valet av gymnasieutbildning 

Tidigare har påverkan på valet av studieförberedande gymnasieutbildning beroende av 

grundskolebetygen varit större hos män än hos kvinnor. Idag är påverkan av 

grundskolebetygen beroende på kön nästan obefintlig. Det är större sannolikhet att 

kvinnor går ett studieförberedande program i jämförelse med män. Något som kan 

påverka valet är vilken bakgrund eleven har. Man har sett att det är fler elever med 

svensk bakgrund som går studieförberedande program än de med utländsk bakgrund. 

Den socioekonomiska bakgrunden har påvisats vara en faktor där man sett att det i 

större utsträckning är elever med högre socioekonomisk bakgrund som går studie-

förberedande program än de med lägre socioekonomisk bakgrund trots att 

förutsättningar för studieprestationer är lika för båda grupperna (Socialdepartementet, 

2000). 

1.10 Syfte 

Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan synfel och val av 

gymnasieutbildning. Undersökningen genomfördes genom att utföra retinoskopi på 

försökspersonerna samt att de fick fylla i en enkät om sitt gymnasieval. 

                                                 
1
 Smedmark, Svenska Dagbladet, 8 april 2011; Svanberg, Sveriges radio, 23 mars 2011; Sterndal, 

Svenska Dagbladet, 29 mars 2011. 
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2. Material och metoder 

 

2.1 Informationssökning 

Studien inleddes med litteratursökning. Medierna som användes var PubMed, ERIC 

(Educational Resource Information Center) samt Web of Science med sökorden visual 

impairments, visual disorders, ametropia, refractive errors, school choice, educational 

choice, choosing education, choosing school. 

2.2 Val av metod 

Syftet med denna studie var att utvärdera om det kan finnas ett samband mellan 

ametropier och valet av gymnasieinriktning. För att kunna utvärdera de eventuella 

synfelen hos gymnasieeleverna valdes retinoskopi som undersökningsmetod. I samband 

med att försökspersonerna blev undersökta fick de fylla i en enkät angående sitt 

gymnasieval (bilaga 2). 

2.3 Utformning av enkäten 

Frågorna på enkäten utformades med hjälp av en enkätbok (Trost, 2007) och var ställda 

för att kunna utvärdera hur försökspersonerna tänkte när de gjorde sitt gymnasieval samt 

vad som kan ha påverkat valet. De flesta frågor var öppna frågor, utan gradering av 

poäng eller utfall, där eleven med egna ord fick beskriva sin upplevelse.  Inga frågor 

ställdes om synfel, endast om försöks-personen upplevde det ansträngande att läsa. 

Innan studien startade testades enkäten på en högstadieklass som nyligen gjort sin första 

ansökan till gymnasiet. Efter att högstadieklassen testat enkäten gjordes justeringar av 

enkäten med förtydlingar.  

2.4 Urval 

Deltagandet var frivilligt. De enda restriktionerna var att försökspersonerna hade fyllt 

18 år samt att de gick ett program som var högskoleförberedande eller yrkes-

förberedande. Försökspersonerna fick när som helst välja att avstå från att medverka i 

studien utan att ange orsak. Deltagandet var helt anonymt. Det var ingen begränsning av 

försökspersonerna i undersökningen, personer med och utan synhjälpmedel fick delta. 

Valet att inte begränsa deltagandet var för att uppnå ett så stort deltagande som möjligt. 

Om försökspersonerna bar mjuka kontaktlinser avlägsnades dessa innan 
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undersökningen. Vid undersökningstillfället delades ett informerade samtycke (bilaga 3) 

ut som försökspersonen signerade. I samband med detta fick de även muntlig 

information om studien. För att komma i kontakt med försökspersonerna sattes affischer 

upp och klasser besöktes där eleverna fick information om studien samt tider de kunde 

närvara och var undersökningen skulle ske. 

2.5 Instrument och materiel 

Mätningarna utfördes på två gymnasieskolor i Linköping under april 2011. Dessa två 

skolor skiljer sig något. Skola A har i stort sett endast högskoleförberedande program; 

naturvetenskapligt program samt ett teknikprogram. Skola B har främst yrkesprogram, 

exempelvis bygg-, el-, energi-, fordons-, hotell och restaurang- och livsmedelsprogram. 

Dessa skolor valdes ut då de har ett stort antal elever i det urval som söktes till studien. 

Innan mätningarna startade hade undersökaren kontaktat rektorerna för skolorna och fått 

ett muntligt godkännande att få utföra undersökningen på skolorna. 

De instrument som användes för mätningarna var ett batteridrivet retinoskop, HEINE 

Beta 200 (Heine, Herrsching, Tyskland), samt en låda med provglas och provbåge. 

Försökspersonen hade ett rött ljus av LED-typ att fokusera på. Ljuset var alltid placerat 

5,35 m från försökspersonen oberoende av var underökningen utfördes. Närvisus upp-

mättes på 40 cm med hjälp av en närvisustavla (SEFO, Norsborg, Sverige). 

Avståndsvisus uppmättes med hjälp av en logaritmisk visustavla (Logarithmic SLOAN 

Visual Acuity Test, Precision Vision, La Salle, IL, USA) som placerades 3 m framför 

försökspersonen.  

2.5.1 Linköping 

Linköpings kommun har år 2011 drygt 150 000 invånare. Linköping är den enda 

svenska tillverkningsorten av flygplan, vilket sysselsätter cirka en tredjedel av alla 

arbetsföra i kommunen. Staden har även ett universitet, Linköpings Universitet, med 

ungefär 25 000 studenter. Universitetet är känt för nyutveckling inom många områden, 

exempelvis nya material inom sjukvården (Linköpings kommun, 2011). 

2.6 Undersökningen 

Genom statisk retinoskopi uppmäts patientens refraktion objektivt. Undersökaren 

observerar ljusreflexen som kommer från ögat. Reflexen kommer att ha en bestämd 

hastighet och riktning beroende på patientens ametropi. Målet med undersökningen är 

att neutralisera reflexen genom att bestämma linsstyrkan i varje meridian (Grosvenor, 
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2007, s. 82). Patienten ska fokusera på ett objekt som är lätt att se när patienten är 

dimmad och som inte stimulerar ackommodationen. Rumsbelysningen ska vara dämpad 

för att öka kontrasten hos reflexen från retina. Det finns flera felkällor vid retinoskopi 

som är viktiga att undvika för att mätningen ska bli korrekt utförd. Arbetsavståndet 

undersökaren använder är oftast 67 eller 50 cm. Felkällor kan vara att undersökaren 

sitter på fel arbetsavstånd, för långt ifrån synaxeln eller att patienten inte fokuserar på 

rätt avstånd vilket kan orsaka ett felaktigt resultat (Grosvenor, 2007, ss. 194, 196–197). 

Genom retinoskopi får undersökaren ett noggrannare resultat än med autorefraktion. 

Autorefraktor kan vara precis vid astigmatism. Hos personer med små pupiller, stora 

ametropier och med dålig fixering kan autorefraktorn ge ett dåligt resultat (Elliott, 2007, 

ss. 98-99, 103-104). 

Undersökningen började med att fri visus uppmättes monokulärt och binokulärt på 

avstånd samt nära på 40 cm. Båda ögonen retinoskoperades sedan, alltid höger öga 

först. Retinoskopin utfördes alltid av samma person. Försökspersonen fick ha en prov-

båge där pupillavståndet hade uppskattats av undersökaren. I provbågen placerades 

+1,50 DS glas för både höger och vänster öga vilket motsvarade undersökarens 

arbetsavstånd. Försökspersonen blev sedan instruerad att titta förbi undersökaren och 

försöka hålla blicken på ett rött ljus som hade satts upp i slutet av rummet, och att 

påpeka om undersökaren skymde ljuset. Retinoskoperingen utfördes sedan med sfär 

samt minuscylinder. Retinoskopi utfördes i dämpad belysning. När retinoskopin var klar 

mättes visus, utan arbetsavståndslinserna, för att utvärdera retinoskopiresultaten. 

Resultaten noterades och numrerades.  

2.7 Sammanställning och bearbetning av resultatet 

Resultaten av undersökningarna och uppgifter från enkäten sammanställdes och 

utvärderades genom tabeller och diagram i Microsoft Office Excel 2010. För att räkna 

ut signifikans användes t-test. För att bearbeta resultaten från retinoskopi användes 

sfärisk ekvivalent. För att räkna ut den sfäriska ekvivalenten adderas sfären med halva 

cylinderstyrkan (Benjamin, 2006, s. 1045). Ametropierna delades in i grupper för lättare 

jämförelse. Gränsen för emmetropi sattes till ±0,25 DS, gränsen för myopi sattes till 

minst -0,50 DS och gränsen för hyperopi sattes till minst +0,50 DS (Zylbermann, 

Landau & Berson, 1993).  
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3. Resultat 

 

Totalt deltog 100 försökspersoner i studien, 50 försökspersoner från varje skola. 

Försökspersonerna var mellan 18 och 20 år gamla. 35 kvinnor och 65 män deltog i 

studien (se tabell 1). Försökspersonerna delades upp efter vilken typ av utbildning de 

gick, teoretisk eller praktisk utbildning.  

 

Tabell 1: Sammanställning över försökspersonerna. 

 Alla Emmetropi Myopi Hyperopi 

Antal 100 27 43 30 

Ålder     

18år 72 23 30 19 

19år 27 4 12 11 

20år 1 0 1 0 

Kön     

Kvinna 35 9 14 12 

Man 65 18 29 18 

Utbildning      

Teoretisk 50 11 27 12 

Praktisk 50 16 16 18 

 

 

Ametropierna delades in i olika undergrupper: emmetropi +0,25 DS till -0,25 DS, 

myopi från -0,50 DS och hyperopi från +0,50 DS (Zylbermann, Landau & Berson, 

1993). Figur 1 visar hur ametropierna skiljer sig mellan den praktiska och den teoretiska 

gruppen.  
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Figur 1: Visar fördelningen av ametropier uppdelat i emmetropi ±0,25 DS, myopi minst          

-0,50 DS och hyperopi minst +0,50 DS.  

 

3.1 Fördelning av ametropier 

Fördelningen av ametropier skiljde sig mellan de teoretiska programmen och de 

praktiska programmen. I resultatet presenteras endast höger ögas sfäriska ekvivalent, 

vänster öga mättes även upp i studien och hade en liknande sfärisk ekvivalent. 

Medelvärdet var i den teoretiska gruppen -0,82 DS och i den praktiska gruppen var 

medelvärdet -0,39 DS. Medelvärdet för samtliga försökspersoner i studien var -0,60 DS. 

Studien kunde inte visa att det fanns något statistiskt signifikant samband mellan 

ametropier och val av gymnasieutbildning (p=0,34).  
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Figur 2: Visar de exakta ametropierna fördelat i den teoretiska och den praktiska 

gruppen. 
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 Som figur 2 visar skiljer det sig mellan den teoretiska gruppen och den praktiska 

gällande vilken ametropi som var vanligast förekommande. Den vanligaste ametropin i 

den teoretiska gruppen var -0,50 DS medan den vanligaste ametropin i den praktiska 

gruppen var +0,50 DS. Det var en stor variation mellan ametropierna hos försöks-

personerna vilket figur 2 visar.  

3.2 Fördelning av gymnasieprogrammen 

Alla 17 nationella program blev inte representerade i studien eftersom de två skolor som 

ingick i studien inte erbjöd alla program. De teoretiska programmen var i studien 

naturvetenskapsprogrammet och teknikprogrammet. De övriga programmen i studien 

räknades som praktiska. Fördelningen av antalet försökspersoner skiljde sig något över 

programmen, det som var mest representerat var naturvetenskapsprogrammet. Det 

program som var mest representerat i den praktiska gruppen var hantverksprogrammet 

(se figur 3). 

 

 

Figur 3: Visar fördelningen av försökspersonerna för olika gymnasieprogram. 
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3.3 Visus 

I studien mättes även visus. Figur 4 visar medelvärdet av avståndsvisus binokulärt, både 

fri och korrigerad. Figur 4 visar att det inte skiljer sig mellan de båda grupperna 

gällande binokulär fri visus avstånd (p=0,61). Binokulär fri visus nära skiljer sig inte 

mellan den praktiska och den teoretiska gruppen eftersom p=0,73 (se figur 5). Det fanns 

en skillnad mellan korrigerad binokulär visus på avstånd mellan den praktiska gruppen 

eftersom p=0,027. Det fanns alltså en statistisk signifikans hos korrigerat visus 

binokulärt på avstånd.  

 

Figur 4: Visar medelvärde och standardavvikelse för korrigerad  och fri visus 

binokulärt avstånd. 

 

Medelvärdet av binokulär närvisus visar att det inte var en stor skillnad i närvisus 

mellan grupperna (se figur 5). Den praktiska gruppen hade bättre närvisus p=0,027 

jämfört med den teoretiska gruppen men detta anses inte ha någon klinisk signifikans 

men en statistisk signifikans. 
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Figur 5: Medelvärde och standardavvikelse för fri visus nära 40 cm. 

 

För resultatet av närvisus redovisas mätningar från 44 försökspersoner i den praktiska 

gruppen, då närvisus inte mättes på samtliga försökspersoner i denna grupp, samt från 

50 försökspersoner i den teoretiska gruppen. 

3.4 Föräldrarnas utbildning 

Ur enkäten valdes att redovisa föräldrarnas högsta utbildning hos försökspersonerna. 

Saw et al. (2004) tar i sin studie upp att föräldrarnas utbildning kan ha ett samband med 

barnens myopi. Både figur 6 och 7 visar att föräldrars högsta utbildning skiljer mellan 

programmen. I den teoretiska gruppen är den vanligaste högsta avslutade utbildningen 

högskola/universitet hos båda föräldrarna. Hos personerna i den praktiska gruppen är 

gymnasium den vanligaste högsta avslutade utbildningen hos båda föräldrarna. Det 

rådde även en större okunskap hos försökspersonerna inom de praktiska programmen 

om vilken den högsta avslutade utbildningen var hos båda föräldrarna.  
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Figur 6: Visar mammans högsta avslutade utbildning hos de båda grupperna. 

 

Figur 6 och 7 visar det i den teoretiska gruppen är något fler mammor som har 

högskola/universitet som högsta avslutade utbildning i jämförelse med papporna. I den 

praktiska gruppen skiljer det sig inte mellan högsta avslutade utbildning hos mamma 

och pappa. 

 

Figur 7: Visar pappans högsta avslutade utbildning hos de båda grupperna.
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4. Diskussion 

 

Resultatet av studien visar att det inte gick att statistiskt säkerställa ett samband mellan 

ametropier och valet av gymnasieutbildning. Detta kan bero på att det var ett för litet 

urval i studien för att kunna visa detta samband. Det kan även ha berott på att de 

personer som visste om sin ametropi valde att inte delta i undersökningen kanske på 

grund av att de inte visste vad studien gick ut på. Som resultatet visar har många av 

försökspersonerna emmetropi vilket därmed kan tyda på att vissa som visste sina 

ametropier inte valde att medverka. Även om studien inte kunde påvisa ett samband 

visar studien trots detta att det finns en skillnad i ametropier mellan de som går ett 

studieförberedande program och de som går ett yrkesförberedande program. Medel-

värdet av ametropier hos den praktiska gruppen var -0,39 DS och i den teoretiska 

gruppen var medelvärdet -0,82 DS. Medelvärdet av ametropier hos alla som var med i 

studien var -0,60 DS. Medelvärdena visar att den teoretiska gruppen hade mer myopi än 

den praktiska gruppen. Studien visar även att den vanligaste ametropin var -0,50 DS hos 

de i den teoretiska gruppen och +0,50 DS hos de i den praktiska gruppen vilket även det 

tyder på att den teoretiska gruppen hade en högre grad av myopi än den praktiska. Det 

finns inga kända studier med syfte att se samband med gymnasieval och ametropi. 

Resultatet visar att den praktiska och den teoretiska gruppen hade liknande resultat i 

visus och ametropi, vilket visar att grupperna var mycket lika varandra. 

Det förväntade resultatet i studien var att de försökspersoner som gick teoretiska 

program skulle ha en högre grad av myopi än de som gick de praktiska programmen 

eftersom SKOLFS 2000:1 visar att de teoretiska programmen har fler teoretiska kurser 

än de praktiska programmen. Flera studier har visat på ett samband mellan närarbete 

och myopi (Katz, Tielsch & Sommer, 1997; Wu et al., 2001; Mutti et al., 2002; 

Zylbermann, Landau & Berson, 1993; Ben-Simon et al., 2004; Pärssinen & Lyyra, 

1993).  

En svårighet i studien har varit att värdera mängden närarbete hos de båda grupperna 

eftersom det inte finns något som säger att dessa program har en viss mängd närarbete. 

Det enda sättet har varit att titta på hur mycket praktiska respektive teoretiska ämnen 

som programmen har, vilket gör att det är svårt att uppskatta mängden närarbete. 
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Undersökningarna utfördes endast på två gymnasieskolor i en stad i Sverige. Detta 

begränsar studien mycket, studien hade kanske visat ett annat resultat om det hade varit 

fler försökspersoner samt att undersökningen hade varit på fler utspridda 

gymnasieskolor i Sverige. Alla 17 gymnasieprogrammen blev inte representerade i 

studien. Om studien hade utförts med alla 17 gymnasieprogrammen representerade hade 

kanske studien fått ett annat resultat. 

Undersökningarna i studien utfördes på plats på de båda skolorna vilket betyder att det 

inte var samma ljusförhållanden vid undersökning av de båda grupperna. Retinoskopi 

ska enligt Elliott (2007, s. 99) utföras i ett rum med dämpad belysning. Rums-

belysningen gick inte heller att kontrollera vid mätning av visus och det kan därför ha 

skiljt i ljusmängd mellan mätningarna på de båda skolorna. Det hade därför varit 

önskvärt att studien skulle ha utförts i ett synundersökningsrum där ljusförhållandena 

var kontrollerade och att samtliga försökspersoner hade blivit undersökta i samma rum. 

I denna studie var detta dock inte möjligt då det troligen hade försvårat för försöks-

personerna att medverka i studien om den hade varit i ett synundersökningsrum istället 

för på skolorna. 

Något som kan ha påverkat studien var att man valde att inte göra en refraktion för att 

kontrollera så att retinoskopiresultatet stämde. Att uppmäta visus är inte ett sätt att 

fullständigt kontrollera att retinoskopiresultatet stämmer. Enligt Elliott (2007, s. 98) ger 

två objektiva tester istället för endast ett objektivt test ett säkrare resultat. 

4.1 En avvikande försöksperson 

Som resultatet visar är det en försöksperson i studien som utmärker sig genom att ha en 

mycket högre myopi än övriga myopa försökspersoner. En alternativ sammanställning 

gjordes för att se i vilken utsträckning försökspersonen med -15,50 DS påverkade 

resultatet. Försökspersonen uteslöts från sin grupp och för att behålla jämvikten mellan 

grupperna så uteslöts den försökspersonen med motsvarande plats i den andra gruppen. 

När det endast var 49 personer i varje testgrupp visade ett t-test att det fanns ett 

samband mellan val av gymnasieutbildning och ametropier som statistiskt gick att 

säkerställa (p=0,027). Försökspersonen med -15,50 DS i den praktiska gruppen 

påverkade resultatet då det gick att säkerställa att ametropin påverkar gymnasievalet 

efter att personen har uteslutits. Man kunde även se att det blev en förändring av 

medelvärdet för ametropi i den praktiska gruppen med ett nytt medelvärde som var        
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-0,08 DS jämfört med det tidigare -0,39 DS. Det går dock inte att utesluta försöks-

personen eftersom studien inte hade några begränsningar. 

4.2 Visus 

Resultatet visar att det var en statistisk skillnad (p<0,05) i korrigerad avståndsvisus 

mellan den praktiska och den teoretiska gruppen. Medelvärde för korrigerad avstånds-

visus binokulärt var i den praktiska gruppen 1,23 och medelvärdet i den teoretiska 

gruppen var 1,33. Denna skillnad anses inte kliniskt signifikant, då det rör sig om 

mindre än en visusrad på den syntavla som användes i studien. Resultatet visar att båda 

grupperna hade bättre visus än 1,0 eftersom båda grupperna hade över 1,2 i medelvärde. 

Visusresultaten noterades i decimalform och om man hade valt att notera i LogMAR 

hade det kanske kunnat visa på en större skillnad, eftersom det hade noterat exakt hur 

många bokstäver försökspersonen klarade av att läsa. I studien noterades visus i 

decimalform med de extra bokstäverna som lästes, dock går det inte att ta hänsyn till 

dessa vid utvärdering av resultatet eftersom de extra bokstäverna blir ett tilläggsvärde på 

visus i decimalform.  

4.3 Föräldrars påverkan 

Från enkäten valdes det att redovisa föräldrarnas högsta utbildning då det är tidigare 

nämnt i studier att föräldrarnas utbildning kan ha en påverkan på barnets utveckling av 

ametropi (Mutti et al., 2002). I Tanzania utfördes en studie för att se sambandet mellan 

prevalensen av ametropier och påverkan av barnens socioekonomiska bakgrund 

(Wedner, Ross, Todd, Anemona, Balira & Foster, 2002). I studien har författarna bland 

annat tittat på vilken högsta avslutade utbildning föräldrarna har. Försökspersonerna i 

studien var mellan 11 och 27 år. Författarna kunde inte visa att det hade någon statistik 

skillnad avseende ametropier när de tittade på flera socioekonomiska faktorer. När 

författarna endast tittade efter pappans utbildning visade det sig dock att risken att 

utveckla myopi ökade hos dem som hade en pappa som läst en eftergymnasial 

utbildning. SOU 2000:39 har visat att bland de elever med föräldrar som har högre 

socioekonomisk bakgrund, där högre avslutad utbildning är en faktor, är det vanligare 

att barnen går ett studieförberedande program. 

Studien visar att bland de elever som går de teoretiska programmen är det vanligare att 

båda föräldrarna har en högre utbildning hos båda föräldrarna. Resultatet visar även att 

det finns en större okunskap inom den praktiska gruppen om vad föräldrarna har för 
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högsta utbildning, detta är dock inget som studien kan förklara. Även om studien inte 

kunde visa något samband mellan valet av gymnasieutbildning och ametropier kan 

föräldrarna vara en av faktorerna som påverkar barnen i valet av gymnasieutbildning.  

En fråga som borde ha funnits med är om föräldrarna har synfel. Det hade dock varit 

svårt för försökspersonerna att svara om föräldrarnas ametropi, man hade då varit 

tvungen att ge föräldrarna en separat enkät att fylla i. Föräldrarnas ametropier är något 

som både Hammond et al. (2001) och Goss (2000) visat kan ha ett samband för att 

barnen ska utveckla samma ametropi. Zadnik et al. (1994) visade i sin studie att 

föräldrar med myopi har barn med mindre hyperopi. Syftet med denna studie var dock 

inte att titta på hereditet men vid närmare eftertanke hade det varit intressant att se om 

herediteten påverkar valet av gymnasieutbildning. 

Det hade varit intressant att genomföra studien några år senare när den nya 

gymnasieskolan har kommit igång. Studien hade då kanske kunnat visa på ett samband 

mellan valet av gymnasieutbildning och ametropier. Detta eftersom de yrkes-

förberedande programmen inte längre ger behörighet till högskola och de ska innehålla 

mindre teori vilket betyder mer praktik (Skolverket, 2010, s. 82). När skillnaderna 

mellan de teoretiska och de praktiska programmen ökar kan det kanske att ge större 

skillnader i ametropier hos eleverna.  

4.4 Slutsats 

Studien kunde inte visa något samband mellan ametropi och gymnasieval. Resultaten i 

studien visar däremot en skillnad mellan ametropierna i de olika grupperna, men detta 

var dock inget som statistiskt gick att säkerställa. Studien visade att bland de teoretiska 

programmen var det vanligaste synfelet myopi medan det hos de praktiska programmen 

var hyperopi som var det vanligaste synfelet. Resultatet visade även att föräldrarnas 

högsta utbildning skiljde sig mellan den praktiska och den teoretiska gruppen.  

 



 

 

 

Tackord 

 

Slutligen vill jag rikta ett stort tack till de som har hjälpt mig att göra studien möjlig: 

Alla deltagande i studien som har gjort detta arbete möjligt. 

De mycket hjälpsamma skolvärdarna på skolorna som hjälpt till att kontakta eleverna. 

Min handledare Johanna Enbuske för stöd och hjälp genom hela arbetet. 

Baskar Theagaryan för hjälp med statistiken. 

Min familj och vänner som har läst arbetet och stöttat mig under hela tiden. 

Min kära sambo för allt stöd.
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Bilaga 1 

Gymnasieprogram 

En kort sammanfattning av de 17 nationella programmen vid den nuvarande gymnasie-

skolan (Skolverket, Informationsenheten, 2009): 

Barn- och fritidsprogrammet: Programmet har två nationella inriktningar: fritid samt 

pedagogisk och social verksamhet. Under utbildningen ingår det 15 veckor praktik. 

Arbete efter gymnasiet kan vara inom förskolor, bad- och idrottsanläggningar samt 

fritidshem. Det är även möjligt att studera vidare på högskola eller universitet. 

Byggprogrammet: Programmet har fyra nationella inriktningar: anläggning, 

husbyggnad, måleri och plåtslageri. Det ingår 15 veckor praktik under utbildningen. 

Glasmästare, murare och parkanläggare är exempel på arbete efter utbildningen. Det 

finns även möjlighet till vidare studier. 

Elprogrammet: Under utbildningen ingår det 15 veckor praktik. Det finns fyra 

nationella inriktningar: automation, datorteknik, elektronik och elteknik. Yrken kan vara 

elinstallatör, hissmontör eller webbdesigner, med mera. De flesta yrken har en 

lärlingstid på cirka 6 månader. Det finns möjlighet för vidare studier om eleven har 

godkänt i de kurser som ger behörighet. 

Energiprogrammet: Programmet innehåller 15 veckor praktik. Det finns tre nationella 

inriktningar: drifts- och underhållsteknik, sjöfartsteknik och VVS- och kylteknik. 

Exempel på yrken är fastighetsskötare, driftstekniker eller VVS-montör. Dessa yrken 

kräver oftast lärlingstid på 1-2 år efter avslutad utbildning. Fortsatta studier kan leda till 

fartygs- och maskinbefäl vid godkänt i de kurser som ger behörighet.  

Estetiska programmet: Det estetiska programmet är studieförberedande. Det har fyra 

nationella inriktningar: bild- och formgivning, dans, musik och teater. Arbete efter 

avslutad utbildning kan vara som dansare, formgivare, skådespelare eller ljudtekniker. 

Fortsatta studier på högskola eller universitet är även en möjlighet vid godkänt i de 

kurser som ger behörighet. 

Fordonsprogrammet: Programmet innehåller 15 veckor praktik. Fordonsprogrammet 

har fem nationella inriktningar: flygteknik, karosseri, maskin- och lastbilsteknik, 

personbilsteknik samt transport. Bil- eller maskinmekaniker, yrkesförare eller 



 

 

 

fordonslackerare är exempel på arbete efter utbildningen. Eleven kan även läsa vidare 

på högskola eller universitet. 

Handels- och administrationsprogrammet: Det har två nationella inriktningar: handel 

och service samt turism och resor. Under utbildningen ingår det 15 veckor praktik. Efter 

utbildningen kan eleven exempelvis arbeta som försäljare, inköpare eller turistguide. 

Vid godkänt i de kurser som ger behörighet finns även möjligheten att läsa vidare på 

högskola eller universitet.   

Hantverksprogrammet: Eleven utbildas i att lära sig nyskapande och reparation men 

även kundrelationer och service. Eleverna har 15 veckor praktik under utbildningen. 

Skolan bestämmer lokalt sina inriktningar. Florist, frisör, guldsmed, låssmed och 

keramiker är exempel på arbete efter utbildningen. Många yrken kräver en 

påbyggnadsutbildning efter gymnasieutbildningen. Vid godkänt i de kurser som ger 

behörighet kan eleven läsa vidare på högskola eller universitet. 

Hotell- och restaurangprogrammet: Under utbildningen ingår det 15 veckor praktik. 

Programmet har två nationella inriktningar: hotell och restaurang. Eleverna kan sedan 

arbeta som hotellreceptionist, kallskänka, kock eller servitör. De kan, vid godkänt i de 

kurser som ger behörighet, läsa vidare. 

Industriprogrammet: Programmet innehåller 15 veckor praktik. Programmet kan ha 

inriktningar inom plåt och svets-, trä- och verktygsteknik med mera. Efter utbildningen 

kan eleven arbeta som gjutare, svetsare eller processoperatör, med mera. Lärlingstiden 

på de flesta yrken är 1-3 år efter avslutad utbildning. Vid godkänt i de kurser som ger 

behörighet kan eleven även läsa vidare.   

Livsmedelsprogrammet: Programmet innehåller 15 veckor praktik. Skolorna har 

möjlighet att ha egna inriktningar inom bageri, kött och charkuteri samt delikatesser. 

Efter utbildningen kan eleven arbeta som exempelvis bagare, styckare och konditor men 

de flesta yrken kräver en lärlingstid som kan vara upp till 4 år efter avslutad utbildning. 

Om eleven har godkänt i de kurser som ger behörighet finns möjlighet att läsa vidare på 

universitet eller högskola. 

Medieprogrammet: Programmet innehåller 15 veckor praktik. I utbildningen blandas 

praktik med teori. Det finns två nationella inriktningar: medieproduktion och 



 

 

 

tryckteknik. Utbildningen förbereder för arbete inom film, foto, journalistik, radio eller 

TV, med mera. Det finns även möjlighet att läsa vidare efter utbildningen. 

Naturbruksprogrammet: De teoretiska kunskaperna blandas med praktik i 15 veckor. 

Skolor har lokala inriktningar inom olika områden och de flesta har även 

naturvetenskapliga kurser. Efter utbildningen kan eleven arbeta inom exempelvis 

djurvård, jordbruk, miljövård, skogsbruk eller trädgård. Möjligheten att läsa vidare på 

universitet eller högskola finns. 

Naturvetenskapsprogrammet: Är främst ett studieförberedande program. 

Utbildningen ger behörighet att läsa vidare främst inom naturvetenskap och teknik men 

även inom andra områden. Programmet har tre nationella inriktningar: matematik och 

datavetenskap, miljövetenskap och naturvetenskap. 

Omvårdnadsprogrammet: Under utbildningen ingår det 15 veckor praktik. Efter 

utbildning kan eleven läsa vidare vid godkänt i de kurser som ger behörighet. De kan 

arbeta som hemvårdare, mentalvårdare eller undersköterska, med mera. 

Samhällsvetenskapsprogrammet: Programmet är främst ett studieförberedande 

program. Utbildningen ger grundutbildning inom samhällsvetenskap och ger behörighet 

vid högskola eller universitet. Det finns fyra nationella inriktningar: ekonomi, kultur, 

samhällsvetenskap och språk.  

Teknikprogrammet: Är ett studieförberedande program men kan även lokalt vara 

yrkesförberedande. Programmet passar de som är allmänt intresserade av teknik och 

angränsande områden. Efter utbildningen kan ett kommande yrke vara inom 

datorteknik, miljö, musikproduktion eller programmering. 



 

 

 

 



 

 

 

Bilaga 2 

Enkät -Ditt val av gymnasieutbildning 

Undersökningen är anonym och kommer inte att kunna kopplas till dig 

Är du kvinna □ eller man □ 

Vilket år är du född? 19 

Vilken skola studerar du vid? 

Vad går du för gymnasieprogram?  

Vilken är den högsta utbildning din mamma har avslutat? 

Grundskola □     Gymnasium□      Högskola/universitet □      Vet ej □ 

Annan 

Ange om möjligt inom vilket område 

Vilken sysselsättning har din mamma?   

Vilken är den högsta utbildning din pappa har avslutat? 

Grundskola □     Gymnasium□      Högskola/universitet □        Vet ej □ 

Annan 

Ange om möjligt inom vilket område 

Vilken sysselsättning har din pappa?   

Frågor angående ditt gymnasieval. 

Valde du mellan olika alternativ innan du bestämde dig för denna utbildning? 

 Ja □ Nej □ 

Om ja rangordna vilka alternativ  

1 

2 

3 

4 

5 



 

 

 

Vilken var din drömutbildning i nionde klass? 

Varför var det din drömutbildning?  

Vilka var dina ambitioner med ditt gymnasieval? 

Var det något som begränsade dig i ditt val till gymnasieprogram? 

Skolan □ 

Skoltrötthet □ 

Utbildningsort □ 

Betyg □ 

Utbildning som leder till arbete □ 

Annat  

Hade du en drömutbildning men sökte något annat? Ja □ Nej □ 

Om ja, varför? 

Varför sökte du utbildningen du går idag? 

Har du idag ett annorlunda mål än det du hade i nionde klass? Ja □ Nej □ 

 Om ja, ange vilket ditt nuvarande mål är 

Har du gått samma utbildning under hela gymnasietiden? Ja □ Nej □ 

Om nej, varför bytte du? 

Anser du idag att du gjorde rätt val av utbildning? Ja □ Nej □ 

Om nej, varför? 

Anser du idag att du gjorde ett strategiskt val av utbildning? Ja □ Nej □ 

Har din utbildning gynnat dig, så att du kan nå dina mål? 

Har du glasögon/linser? Ja □ Nej □ 

 Om ja, ange från vilken ålder 

Tycker du att det är ansträngande att läsa mycket? Ja □ Nej □ 

Om ja, ange då varför 



 

 

 

Bilaga 3 

 

Informerat samtycke till deltagande i examensarbete 

Jag ska undersöka om olika synfel kan ha någon påverkan vid valet av 

gymnasieutbildning. Mätningen går ut på att på ett objektivt sätt mäta synfelet på 

gymnasieelever som är äldre än 18år.  

Mätningen tar ca 10 minuter att utföra genom att jag lyser med en lampa mot dina ögon 

för att uppskatta synfelet. Det som krävs är att du fäster blicken på avstånd och låter mig 

lysa in i dina ögon med ett instrument. I samband med undersökningen kommer jag 

även dela ut en enkät som ska fyllas i som handlar om gymnasieval. 

All data kommer att avidentifieras och ingen obehörig kommer att få tillgång till 

resultaten.  

Deltagandet är frivilligt och kan när som helst avbrytas utan motivering. 

Jag har härmed tagit del av informationen både muntligt och skriftligt. 

Underskrift:_______________________ 

Namnförtydligande:______________________ Datum:_______________ 

Födelseår samt månad:_________ Kvinna  Man  

Tack för din medverkan! 

Linda Jansson. Optikerprogrammet 

Tel: XXX- XXXXXXX  E-mail: lj22gv@stundent.lnu.se 

Handledare: Johanna Enbuske, Leg. optiker (BSc Optom.), Universitetsadjunkt  

E-mail: johanna.enbuske@lnu.se Telefon: XXXX- XXXXXX  
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