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Sammanfattning 

I denna studie undersöks relationen mellan det kulturella kapitalet och eleverna på 

Eriksbergsskolan i Uppsalas gymnasieval. Studien undersöker dels vilka skolor och program 

som eleverna söker samt hur eleverna motiverar dessa val. Den metod som används är en 

kvantitativ metod som bygger på att eleverna i årskurs 9 på Eriksbergsskolan har fått svara på 

en enkät som rör gymnasievalet samt motiven bakom dessa. Detta har resulterat i att det går 

att utskilja vissa skillnader i hur eleverna väljer gymnasieskola och gymnasieprogram 

beroende på deras kulturella kapital. Det framgår även att det finns vissa skillnader i hur 

eleverna motiverar dessa frågan är om dessa är tillräkligt stora eller om motiveringarna till sitt 

gymnasieval ser likartade ut oberoende av det kulturella kapitalet. 

Nyckel ord: Utbildningsvetenskap, Enkät, Gymnasieval, Motiv, Kulturellt kapital, 

Symboliskt kapital, Utbildning, årskurs 9. 
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Inledning 

Jag har alltid undrat över varför jag valde att börja på lärarutbildningen. Jag har ju haft hintar 

om att det kan ha att göra med att min mor är lärare, men tycker ändå att det borde fått motsatt 

effekt då jag genom åren otaliga gånger kommit hem för att höra mammas ilska och 

frustration över elever, kollegor och politiker. Dock så sitter jag nu här och fingrar på 

inledningen till mitt examensarbete på just lärarutbildningen. Går det att förklara varför vi 

hamnar där vi hamnar? Det är detta denna uppsats skall undersöka. Om det går att förklara 

elevers olika val av skola med hjälp av sociologiska teorier.  

Bakgrund 

”Det skall inte spela någon roll under vilka omständigheter ett barn växer upp. Alla barn skall 

ändå ha samma chans att klara sig i den svenska skolan. Så står det i Läroplanens 

grundläggande uppdrag.”
1
Så skriver Emma Leijnse i sin bok Godkänt? En reportage bok om 

den svenska skolan. Vidare skriver hon att så inte är fallet, att man kan göra en ganska bra 

bedömning om hur eleverna kommer att klara sig i skolan beroende på vilken familj de 

kommer ifrån. Hon menar att det som spelar allra störst roll är föräldrarnas utbildningsnivå. 

Hon menar till och med att det gör större skillnad än kategorierna etnicitet och kön utgör 

tillsammans.
2
 

Mest av allt mer än de andra två orsakerna tillsammans, betyder föräldrarnas 

utbildningsnivå. Har föräldrarna läst på universitetet kommer barnen med stor 

säkerhet också göra det. Har föräldrarna enbart gått grundskolan kan man sätta 

en slant på att barnen inte kommer läsa vidare efter gymnasiet.
3
 

Citatet talar för sig självt. Har man föräldrar med högre utbildning så kommer deras barn med 

största sannolikhet delta i sådan även dem. Har föräldrarna inte det så är sannolikheten att 

eleven läser vidare mindre. Men påverkar då detta även gymnasievalet? Leijnse skriver att 

eleverna inte kommer delta i undervisning efter gymnasiet men kan vi se en skillnad redan 

innan det att de tar studenten, i och med deras gymnasieval? Kan det vara så att det finns 

andra orsaker till varför eleverna väljer det gymnasieprogram samt den gymnasieskola 

beroende på i vilken grand deras föräldrar deltagit i högre utbildning? Det menar den 

forskning som har gjorts inom detta område. Det som efter kön främst påverkar elevens 

                                                 
1
 Leijnes, 2012. Sid. 55. 

2
 Ibid. Sid. 54-57. 

3
 Ibid. Sid. 57. 
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gymnasieval är frågan om vilken utbildning dess föräldrar har.
4
Men är det så att eleverna 

motiverar sina val annorlunda eller gör de olika val på samma motiv? Det är detta som denna 

studie skall undersöka. Men för att göra det måste den även kartlägga vilka val eleverna gjort. 

Denna studie kommer att kartlägga eleverna i årskurs nio på Eriksbergsskolan i Uppsalas 

gymnasieval, vilket gymnasieprogram och vilken gymnasieskola de sökt våren 2013 och 

hoppas komma in på till hösten samma år. Studien skall undersöka i vilken mån eleverna gör 

olika val beroende på deras kulturella kapital samt se ifall motiven till dessa val skiljer sig 

beroende på detta kapital.  

Tidigare forskning 

I detta kapitel ämnar jag redogöra för relevant forskning som gjorts inom det aktuella 

området. 

Två polariteter 

Det finns en hel uppsjö av forskning kring vilka utbildningar och skolor grundskoleeleverna 

hamnar på efter gymnasievalet samt forskning som ämnar förklara hur det kommer sig att 

eleverna hamnar på de utbildningar och skolor som de faktiskt gör. Det visar sig i tidigare 

utförda studier att det finns tydliga sociala strukturer i vilka skolor och gymnasieprogram som 

eleverna väljer.  

Mikael Palme skriver i sin avhandling Det kulturella kapitalet: studier av symboliska 

tillgångar i det svenska utbildningssystemet 1988-2008 att det finns två polariteter i 

gymnasieskolans sociala struktur. Den ena ställer det han menar kunde kallas för elit 

utbildningar som är befolkade av elever med bra betyg från tidigare skolgång och som oftast 

kommer från välutbildade och välbärgade hem, mot de mer folkliga utbildningarna dit elever 

söker sig som inte har lika bra betyg och som oftast kommer från familjer med lägre 

utbildning och svagare ekonomiska tillgångar.  

Den andra polariteten, som enligt Palme är betydligt statistiskt svagare men ändå stabil, är den 

mellan det kulturella och det ekonomiska. Han skriver att utbildningar som är befolkade av 

elever med föräldrar främst från utbildningssystemet, offentligsektor och kulturella 

yrkesområden skiljer sig från de utbildningar som främst är befolkade av elever som kommer 

från familjer som är verksamma i ekonomiska områden och privat sektor.
5
 Detta illustreras av 

Donald Broady och Mikael Börjesson i deras artikel En social karta över gymnasieskolan från 

                                                 
4
 Broady, Börjesson, 2008. Sid. 27. 

5
 Palme, 2008. Sid. 195. 
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2008. Det går att på deras karta precis som på Mikael Palmes kartor att avläsa dessa två 

polariteter. Den första illustreras på den lodräta axeln, där eleverna från välbärgade och 

välutbildade hem befinner sig i den ena delen av kartan och eleverna från mindre välbärgade 

och välutbildade hem befinner sig i den andra delen. Elever från mer välutbildade hem läser 

studieförberedande program och framförallt det Naturvetenskapliga programmet medans 

eleverna från mindre välutbildade hem är överrepresenterade i mer praktiska program så som 

byggprogrammet eller liknande. Den andra polariteten illustreras på den vågräta axeln, där 

elever från den kulturella delen av samhället befinner sig i den ena delen av kartan och elever 

från den ekonomiska delen av samhället befinner sig i den andra delen. Barnen till föräldrar 

från den ekonomiska delen av samhället läser specialutformade program, Naturprogrammet 

med teknikinriktning eller Naturprogrammet med olika lokala grenar. Eleverna från 

samhällets mer kulturella del läser till exempel Internationell baccaleurat, det 

Naturvetenskapliga programmets naturvetenskapliga inriktning eller det Naturvetenskapliga 

programmet med engelskinriktning.
6
 Det är dock kring den första polariteten som denna 

studie kommer att röra sig. Vilket gör Uppsala till ett passande fält att studera då 

universitetslärare, läkare och andra grupper inom offentlig sektor är betydligt 

överrepresenterade och polariteten mellan kultur och ekonomi är betydligt mindre än i 

Stockholm.
7
 Vilket även Ida Lindegran uttrycker i sin avhandling Utbildningskapital, om hur 

det alstras, fördelas och förmedlas.
8
 

Elevers gymnasieval och deras föräldrar 

Anders Lovén skriver i sin studie Kvalet inför valet från 2000 att såväl elevernas sociala 

bakgrund och genus formar deras val såväl som mer individrelaterade faktorer.
9
 Han menar 

också att eleverna i stor grad känner sig osäkra inför sitt gymnasieval och i många fall tycker 

de att de är för unga för att genomföra valet på ett bra sätt.
10

 Lovén uttrycker även att det är 

föräldrarna som har störst inverkan på elevernas val, detta före studievägledarnas och lärarnas 

roll i valet.
11

 Detta gör att elevernas gymnasieval i stor grad blir påverkas av föräldrarnas 

kunskaper och värderingar kring vad eleverna borde studera. Detta antagande stärks av 

Broady och Börjesson, i deras studie visar det sig att det som mest påvekrar elevernas val av 

gymnasieskola och gymnasieprogram efter kategorin kön tagits bort är föräldrarnas tidigare 

                                                 
6
 Broady, Börjesson, 2008. Sid. 24, Palme 2008, sid. 202-203. 

7
 Broady, Börjesson, sid. 32. 

8
 Lidegran, 2009. Sid. 59. 

9
 Lovén, 2000, sid. 95-96. 

10
 Ibid. 92-93 

11
 Ibid. Sid. 94. 
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utbildning. Detta påvekrar elevernas val mer än föräldrarnas ekonomiska tillgångar.
12

Det är 

större chans att ett barn till en företagsledare hamnar i samma klass som en elev med 

arbetarklassbakgrund än vad det är att ett barn till en läkare gör det samma.
13

  

Enligt Broady och Börjesson har naturvetarprogrammet uppstått som en slags elitutbildning 

och framförallt linjens naturvetenskapliga inriktning. Författarna utrycker det som så: ”Detta 

är den utbildning som favoriseras av de grupper som är mest välförsedda med 

utbildningskapital. Från ingen annan utbildning är vägen längre till de program som 

domineras av arbetsklassbarnen.”
14

. Författarna uttrycker sedan att när man ”studerar 

utbildningssystemets sociala karaktäristika”
15

är det viktigt att undvika att klumpa ihop t.ex. 

det samhällsvetenskapliga programmet och det naturvetenskapliga programmet som 

studieförberedande program eller göra det samma med olika yrkesförberedande program. 

Detta då det är en stor skillnad i den sociala rekryteringsgraden mellan 

samhällsvetarprogrammet och naturvetarprogrammet.
16

 Detta då samhällsvetarprogrammet 

blivit mer socialt heterogent då elever som förut varit benägna att välja yrkesförberedande 

program börjat söka sig till samhällsvetarprogrammet medans naturvetarprogrammet som 

nämnts tidigare blivit allt mer elitpräglat, då framförallt programmets naturvetenskapliga 

inriktning.
17

 

Mikael Palme är inne på denna linje när han skriver att det kulturella kapitalet är avgörande 

för rekryteringen av elitutbildningar.
18

Han menar att om en person kan uttrycka sig på ett sätt 

som värdesätts i skolan så har man ett kulturellt kapital i den kontexten.
19

 Om eleven då har 

föräldrar som kan uttrycka sig på ett sätt som värdesätts i skolan påverkar det i sin tur hur 

eleven själv kan uttrycka sig i skolan. Det samma kan då appliceras på tanken kring 

gymnasieval. Om föräldrarna har kunskaper om vad som värdesätts i en gymnasial utbildning 

så kan de bidra med dessa kunskaper när eleverna gör sitt gymnasieval vilket får en stor 

inverkan eftersom föräldrarna var de personer som först och främst påverkade elevernas 

                                                 
12

 Broady, Börjesson, 2008. Sid. 27. 
13

 Ibid. Sid. 27. 
14

 Ibid. Sid. 27. 
15

 Ibid. Sid. 30. 
16

 Ibid. 
17

 Ibid. Sid. 28. 
18

 Palme, 2008, sid.  45. 
19

 Ibid. 
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gymnasieval enligt Lovén.
20

 Det resonemanget stärks av Broady och Börjesson, de skriver 

som följer: 

Familjer med höga utbildningsambitioner för sina barns räkning måste genomskåda de 

studievalsråd som ges i grundskolan och budskapen i gymnasieskolornas 

reklambroschyrer. Den sortens orienteringsförmåga är ojämnt fördelad i befolkningen. 

Mest välunderrättade om de faktiska konsekvenserna av olika studieval är de grupper 

som bygger sin ställning på omfattande utbildningsinvesteringar. Ju längre avstånd till 

utbildningssystemet, desto mindre kunskap om detsamma.
21

 

Det har alltså på senare tid uppkommit en rad nya regler kring antagningsprocessen till 

gymnasieskolan och att denna har gjort det krångligare att veta hur man skall göra sitt 

gymnasieval för att få en bra utbildning.
22

 På så vis blir det de som har mest tillgång till 

kunskaper om vad som är en ”bra” utbildning som har störst chans att få denna. Har man inte 

tillgång till dessa kunskaper får man mycket svårare att ta del av den typen av utbildning. Om 

eleven inte fått denna kunskap hemifrån, om föräldrarna inte har deltagit i högre utbildning är 

risken stor att dessa inte vet vad som värdesätts inom utbildningssfären. Vilka skolor som har 

de egenskaper som värdesätts vid högre utbildningar lyckas man inte ta reda på eller så 

värdesätter de helt enkelt inte egenskaper som värdesätts vid dessa utbildningar. Detta tordes 

då påverka hur eleverna har motiverat sina gymnasieval. Eftersom, som tidigare nämnts, det 

är framförallt föräldrarna eleverna vänder sig till när de gör sitt gymnasieval.
23

 Gunnel Lindh 

och Lisbeth Lundahl menar i sin artikel En resandes ensak? – forskning om karriärutveckling 

och karriärvägledning, att 29% av eleverna i en undersökning hellre skulle börja jobba om de 

fick chansen istället för att studera på gymnasiet men att detta inte var möjligt och istället fick 

börja att studera på gymnasiet.
24

Detta borde påverka hur eleverna motiverar sitt gymnasieval 

då utbildningen i sig kanske inte är något de eftersträvar eller värderar utan det bara är något 

som de kan sysselsätta sig med till dess att de får ett arbete. Eller så tordes dessa elever söka 

en utbildning på något yrkesförberedande program. 

  

                                                 
20

 Lovén, 2000. Sid. 94. 
21

 Broady, Börjesson, 2008. Sid. 30. 
22

 Ibid. 
23

 Lovén, 2000. Sid. 94. 
24

 Lindh, Lundahl, 2008. Sid. 62. 
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Teori 

I detta kapitel har jag för avsikt att redogöra för de teoretiska utgångspunkter jag kommer att 

använda mig av i denna studie. Studien utgår från Bourdieus tankar om olika symboliska 

kapital och framförallt det han kallar det kulturella kapitalet.  

Symboliskt kapital 

Broady har i Kapitalbegreppet som utbildningssociologiskt verktyg ämnat förklara vad som 

menas med Bourdieus kapital begrepp. Han i skriver där att det symboliska kapitalet ”är det 

som av sociala grupper igenkännes som värdefullt och tillerkännes värde.”
25

 Vidare bör 

förklaras att kapital är en term som går att översättas ungefärligt med värden, tillgångar eller 

resurser.
26

 Han menar att ett kapital endast kan fungera som symboliskt kapital om det finns 

en marknad (där de tillgångar en person har t.ex. en akademisk titel) för dessa tillgångar, där 

människor är benägna att uppfatta just denna titel eller bedrift äger ett värde.
27

Ett exempel på 

detta inom utbildningssociologin kan vara det att lärarna utpekar vissa elever som begåvade 

utan att det nödvändigtvis behöver ha att göra med elevens ämneskunskaper.
 28

  Dessa elever 

har då vissa symboliska tillgångar, så som nedärvt kulturellt kapital vilket kan vara den 

språkbehärskning som skolan värdesätter m.m.
29

Det är viktigt att inte förväxla det symboliska 

kapitalet med en rent teknisk förmåga. Bara för att man är bra på något behöver detta inte 

innebära att man har något symboliskt kapital.
30

 

Kulturellt kapital 

Bourdieu delar sedan in det symboliska kapitalet i olika undergrupper och den undergrupp 

som jag kommer att utgå ifrån och som kommer fungera som det teoretiska ramverket för min 

studie är det kulturella kapitalet. Kulturellt kapital är symboliska handlingar som av många 

eller samtliga grupper i samhället, framförallt inom den dominerande klassen, uppfattas som 

mer värda än andra arter av symboliskt kapital. 
31

 

Man skulle även kunna förklara det kulturella kapitalet som symboliska tillgångar som står i 

motsättning till ekonomiska tillgångar, Broady utrycker det såhär: ”Om man tillhör 

överklassen men inte har pengar, vad har man då? Ett svar på den frågan ger besked om vad 

                                                 
25

 Broady, 1998. Sid. 6. 
26

 Ibid. 
27

 Ibid. 
28

 Ibid. Sid. 10. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
31

 Ibid. 
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det kulturella kapitalet är.”
32

 Han menar att det i Sverige framför allt är utbildning, ett 

kultiverat språkbruk, förtrogenhet med den legitima kulturen och förankring i folkrörelser 

eller fackföreningsrörelsen. Bourdieu kom senare att definiera kulturen inom det kulturella 

kapitalet som det vi i Sverige kan kalla finkultur, högkultur eller elitkultur.
33

  

En tredje definition av det kulturella kapitalet får man om man utgår från dess historiska 

ursprung och utveckling. Då menar Broady att det kulturella kapitalet har uppstått i och med 

att man på ett mer beständigt vis har kunnat lagra symboliska tillgångar i form av titlar, 

examina, institutioner, lagar och förordningar, skriftliga dokument m.m. På så vis är det 

kulturella kapitalets framväxt kopplat till skriftkonsten, bocktryckarkonsten, och de nationella 

institutionernas utveckling, så som utbildningsväsendet i första hand men även inrättningar så 

som bibliotek m.m.
34

 

Broady menar att ett stort mått av kulturellt kapital innebär inte minst att vara väl informerad. 

Att elever som har ett rikt kulturellt kapital har bra möjligheter för en privilegierad framtid 

hänger ihop med att de och deras föräldrar är välbekanta med och har kunskapen att värdera 

det utbud av möjligheter som utbildningsväsendet, yrkeslivet och den sociala världen i övrigt 

tillhandahåller.
35

  

Det kulturella arvet kan ärvas från föräldrarna eller förvärvas på egen hand genom t.ex. 

utbildningssystemet.
36

Men då denna studie rör elever i årskurs nio så är chansen att de på 

egen väg skulle ha förvärvat sig detta väldigt liten. 

Bourdieu menar att det kulturella kapitalet inom utbildningsväsendet konverteras till ett slags 

utbildningskapital. Det handlar i den mån inte i första hand om ämneskunskaper utan snarare 

om allmänbildning. Elever som kommer från privilegierade familjer har kunskaper om sådant 

som inte har plats i skolans undervisning. Dessa elever har då tillgång till ett sätt att uttrycka 

sig som eleverna från icke privilegierade hem har. Detta i kombination med att det av lärare är 

det sättet att uttrycka sig som värderas i skolan ger dem ett försprång inom 

utbildningssystemet.
37

 Han menar att förutom detta så är den i särklass viktigaste indikatorn 

för om en förälders barn skall kunna få en lyckosam bana genom utbildningssystemet och på 

så vis tillgång till höga positioner i arbetslivet var utbildningsnivån hos föräldrarna och vi har 

                                                 
32

 Ibid. 
33

 Ibid. Sid. 13-14 
34

 Ibid. Sid. 7. 
35

 Ibid. Sid. 8. 
36

 Ibid. 
37

 Ibid. Sid. 10. 
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sedan tidigare visat på att Bourdieu såg utbildning som en stark indikator på kulturellt 

kapital.
38

 

I denna studie 

I denna studie kommer det kulturella kapitalet fungera som ett verktyg för att kategorisera 

respondenterna (eleverna) i analysen. Det är utifrån Bourdieus teori om kulturellt kapital som 

analysen kommer att ske. I enkäten finns frågor som kan ge svar på i vilken mån eleverna har 

kulturellt kapital.
39

 Kategoriseringen kommer att utgå ifrån olika indikatorer som visar på det 

kulturella kapitalet. Studien kommer utgå ifrån i vilken mån eleverna ägnar sig åt olika 

kulturella aktiviteter. Dessutom kommer en del av det kulturella kapitalet definieras av i 

vilken grad föräldrarna är utbildade då även det kan vara en del av det kulturella 

kapitalet.
40

Detta visades även i den tidigare forskningen vara en väldigt avgörande faktor för 

vilken gymnasieskola och vilket gymnasieprogram som eleverna väljer. 

Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka i vilken grad det kulturella kapitalet påverkar elever 

på Eriksbergsskolan i Uppsalakommun i deras val av gymnasieskola och gymnasieprogram. 

Studien ämnar även undersöka relationen mellan det kulturella kapitalet och hur eleverna 

motiverar sina gymnasieval.  

Frågeställningar 

Följande frågeställningar ämnar precisera mitt syfte. 

1. Skiljer sig valet av gymnasieskola åt beroende på i vilken mån eleverna har tillgång 

till kulturellt kapital? 

2. Skiljer sig valet av gymnasieprogram åt beroende på i vilken mån eleverna har tillgång 

till kulturellt kapital?  

3. Är det någon skillnad på hur eleverna motiverar sitt gymnasieval beroende på deras 

kulturella kapital?  

Metod 

För att genomföra min studie kommer jag använda mig av en enkätstudie. En kvantitativ 

studie passar detta syfte då studien inte skall studera något större djup utan endast skall 

                                                 
38

 Ibid. Sid. 9, 13-14. 
39

 För enkäten i sin helhet se bilaga 1. 
40

 Ibid. 
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beskriva hur ett möjligt samband faktiskt ser ut. Med en kvantitativ enkät når studien då ett 

stort antal studieobjekt som får svara på konkreta frågor. Studien skall alltså bara svara på 

frågan hur och inte på frågan varför vilket gör att en enkätstudie tycks passa studien.
41

 

Urval 

Urvalet för studien bygger framförallt på två kategorier. Det skall vara elever i åk 9 för att de 

på så vis skall kunna svara på vilken gymnasieskola och vilket gymnasieprogram sökt och för 

att vara så nära valet som möjligt så att de får lättare att svara på hur de motiverat sitt val. 

Dessutom skall de befinna sig i Uppsala dels eftersom det inte finns någon stor ekonomisk elit 

i Uppsala utan det är framför allt föräldrar med eller utan kulturellt kapital som finns i 

Uppsala vilket passar studien.
42

 Dels på grund av bekvämlighetsurval då jag befinner mig i 

Uppsala då jag utför studien. Enkäten kommer sedan endast att besvaras på Eriksbergsskolan i 

Uppsala. Att enkäten endast besvaras på Eriksbergsskola kan ses som problematiskt. 

Anledningen till att den endast besvaras här är att jag inte fått möjlighet att utföra min enkät 

på någon annan skola i Uppsala. Svaren som kommit när jag sökt kontakt med skolor har varit 

att de inte haft tid eller så har jag inte lyckats komma i kontakt med dem över huvud taget. 

Detta kan ha att göra med enkätens storlek men jag anser att jag inte borde korta ner enkäten 

då det krävs flera olika indikatorer på kulturellt kapital samt flera indikatorer på hur eleverna 

känner kring skolan för att kunna genomföra studien. Dock så kan det ses som en fördel att 

utföra studien på en specifik skola. Det kan tänkas att det är olika gymnasieskolor som är 

populära på olika grundskolor. Genom att undersöka en skola så får man möjlighet att 

undersöka det kulturella kapitalets relation till gymnasievalet och hur eleverna motiverar detta 

oberoende av trender som kan finnas mellan olika skolor. Detta då eleverna på samma 

grundskola troligtvis befinner sig inom samma trend. På Eriksbergsskolan hade 73% av 

eleverna föräldrar med eftergymnasial utbildning år 2011.
43

 Eftersom det är en majoritet av 

eleverna på skolan som har föräldrar som deltagit i sådan så finns risken att elever utan 

kulturellt kapital kan bli underrepresenterade i analysen. Dock så är inte eftergymnasial 

utbildning den enda indikatorn på kulturellt kapital. Det kan vara så att flera av de föräldrar 

som har eftergymnasial utbildning inte alls besitter något vidare kulturellt kapital och på så 

vis skulle eleverna inte hamna i kategorin för elever med kulturellt kapital.
44

 Därav menar jag 

att det går att utföra denna studie på Eriksbergsskolan i Uppsala. 

 

                                                 
41

 Trost, 2001, sid 22. 
42

 Broady, Börjesson, sid. 32, Lidegran, 2009. Sid. 59 
43

 Siris.Skolverket.se 
44

 Se avsnitt teori/i denna studie. 
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Forskningsetiska aspekter. 

Eftersom eleverna inte uppger något namn i enkäten så är de anonyma och därav uppfyller 

studien konfidentialitetskravet. Då studien inte ämnas användas i något annat forum än som 

examnesuppsats på lärarprogrammet på Uppsalauniversitets lärarutbildning uppfylls även 

nyttjandekravet.
45

 Studien uppfyller även samtyckeskravet då eleverna är över 15 år och 

själva väljer att delta i studien eller inte.
46

 Sedan så finns det ett smärre problem med att 

uppfylla en del av informationskravet. Självklart så kommer jag informera de elever som 

deltar i undersökningen om vad denna studie ämnar undersöka i samband med att enkäten 

delas ut. Dock så kommer det bli svårt att avbryta en respondents deltagande i samband med 

att enkäterna är anonyma. Alltså det kommer inte gå att veta vilken enkät som tillhör vilken 

respondent i samband med att enkäten lämnats in och på så vis blir det svårt att avbryta 

elevens deltagande efterinlämnad enkät.
47

 

Enkäten 

Enkäten är uppdelad i tre delar. Den första delen handlar om vilket kön eleven har vad den 

sökt för gymnasieskola och vilket gymnasieprogram han eller hon har sökt. Frågorna om 

gymnasieskola och gymnasieprogram är öppna då jag anser att det skulle se dåligt ut och ta 

väldigt mycket plats samt tid för eleven att leta rätt på skolan den sökt om jag gjorde en lista 

på Uppsalas gymnasieskolor och program som eleven fick kryssa i. Jag är dock medveten om 

att då jag lämnar ett öppet svarsalternativ så finns chansen att eleverna skriver något som inte 

alls är en gymnasieskola eller ett program vilket leder till ett bortfall i den frågan. 

 Den andra delen ämnar undersöka hur eleven motiverar sitt val av gymnasieskola och 

gymnasieprogram. Det är dels frågor som rakt ut frågar respondenten varför den valt som den 

gjort. Sedan är det frågor som rör hur densamma tycker att skolan bör vara, hur intresserad 

han eller hon är av skolan, hur mycket tid han eller hon lägger ner på läxläsning, om han eller 

hon tänker sig att plugga på universitet, vilket yrke han eller hon tror att de kommer ha i 

framtiden etc. Här är frågorna dels utformade på så vis att de får ett påstående och de skall 

kryssa på i vilken mån detta stämmer in på dem själva. Ifall de instämmer helt eller inte 

instämmer alls. Detta görs på en fem gradig skala. Jag valde den femgradig skalan för att 

elever skall ha chansen att ställa sig neutrala, om eleven är helt neutral i frågan så vill jag inte 

tvinga dem att ta ställning. Sedan finns det även frågor som är utformade så att eleven får en 

fråga och sedan får kryssa i ett svarsalternativ. Det finns även ett par frågor med öppna svar.   

Den tredje delen av enkäten består av frågor som skall indikera i vilken mån eleven har ett 

kulturellt kapital. Det är frågor som behandlar vilka yrken elevens föräldrar har, hur hög 

                                                 
45

 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf. sid. 12-14. 
46

 Ibid. sid. 9-12. 
47

 Ibid. Sid. 7-9. 
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utbildning föräldrarna har och liknande. Det är även frågor som rör elevens fritidsaktiviteter, 

läsvanor, internetvanor etc. För att se enkäten i sin helhet och på så vis se exakt hur frågorna 

är utformade så hänvisar jag till bilaga 2. Här är frågorna framförallt utformade så att eleven 

får en fråga och sedan ett antal svarsalternativ. Beroende på fråga skall eleven välja ett eller 

flera svarsalternativ. Det finns även några frågor med öppna svarsalternativ.  

Enkäten är alltså utformad på så vis att den tredje delen är till för att ge möjlighet till 

kategoriseringen av eleverna utefter deras kulturella kapital. Den första och andra delen är till 

för att kunna svara på frågeställningarna utifrån kategoriseringen som sker i den tredje delen. 

Mer om detta kan du läsa under rubriken Analysmetod. 

Analysmetod 

Analysen genomfördes på så vis att jag först delade in respondenterna i tre kategorier, utifrån 

i vilken mån eleverna hade något kulturellt kapital. För att göra detta utgick jag från enkätens 

tredje del, delen som behandlar elevens bakgrund och fritidsaktiviteter. Utifrån den delen av 

enkäten undersöktes i vilken mån eleverna konsumerar kultur samt vilken utbildning 

elevernas föräldrar har. Utifrån sina svar så fick eleverna ett värde som indikerar i vilken mån 

de besatt ett kulturellt kapital och hur stort det var. Eftersom föräldrarnas tidigare utbildning 

är det som framförallt påverkar elevernas gymnasieval så fick föräldrarnas grad av utbildning 

ett större värde än vad t.ex. frågan om respondenten varit på teater det senaste året.
48

 För att 

dela in respondenterna i dessa grupper (En kategori med lite kulturellt kapital härefter nämnt 

som grupp 1, en grupp med något mer kulturellt kapital, härefter nämnt som grupp 2, och en 

grupp med mycket kulturellt kapital, härefter nämnt som grupp 3) så placerades den tredjedel 

av eleverna med lägst kulturellt kapital i grupp 1och den tredjedel av eleverna med högst 

kulturellt kapital i grupp 3 och resterande alltså i grupp 2 som blir som en slags mellangrupp. 

Som kommer att visas i undersökningen är grupp 2 större än en tredjedel(35 istället för 32 

elever) och grupp 1 mindre(29 istället för 32 elever). Detta då eleverna med samma kulturella 

kapital bör vara i samma grupp och det alltså inte går att dela efter antalet elever rakt av. För 

att kunna räkna ut det värde utifrån vilket kategorierna görs så har jag räknat de aktiviteter 

som eleverna ägnat sig åt som kan ses som fin kultur. Har respondenten ägnat sig åt sådana 

aktiviteter så har eleven fått ett kulturpoäng. För att utskönja vad som är finkultur har jag 

använt mig av Lindgren som menar att man ofta definierar populärkultur som en estetisk 

kultur som bygger på ett vardagligt och lättolkat innehåll. Det är något som inte är 

intellektuellt krävande. Finkulturen kan sedan ses som populärkulturens motsats enligt 

                                                 
48

 Broady, Börjesson, 2008. Sid. 27 
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nationalencyklopedin.
49

 Finkulturen beskriv även som kulturen hos bildade eller borgerliga 

samhällskikt.
50

 Har man in min studie alltså gått på teater, lyssnat på opera eller lyssnat på 

klassisk musik har man fått ett kulturpoäng. Vidare så har även respondenten fått poäng 

utifråån föräldrarnas tidigare utbildning. Om föräldern har en 2-årig gymnasieutbildning får 

respondenten 1 kulturpoäng, om föräldern har en 3-årig sådan får respondenten 2 sådana 

poäng. Sedan får eleven 3 poäng om föräldern deltagit i minst 3 års universitetsstudier, 4 

poäng om den har deltagit i mer än 3 års universitetsstudier och 6 poäng om den har en 

forskarutbildning. 

För att besvara frågeställnignes första och andra fråga så gick analysen till på så vis att jag 

kontrollerade vad eleverna i respektive grupp hade svarat på den första delen av enkäten som 

bland annat handlade om vilken gymnasieskola och vilket gymnasieprogram som eleverna 

hade sökt. Sedan kontrollerades ifall det var några särskilda skolor eller program som var 

överrepresenterade i respektive kategori samt ifall det gick att se något mönster i de olika 

kategorierna och om dessa förekom, hur dessa mönster tedde sig mot varandra. De 

gymnasieskolor eller gymnasieprogram som endast en elev hade sökt kategoriserade jag som 

övriga skolor eller övriga program. Detta då en skola eller ett program som endast en elev valt 

inte är av något större intresse för studien. Däremot kan det vara intressant ifall det är så att 

eleverna i någon av de tre kategorierna är mer benägna att välja olika sorters skolor och 

program alltså har mer spridda val. Dessa kommer då att visas i gruppen övriga skolor eller 

övriga program. 

För att besvara frågeställningens tredje fråga så analyserades enkätens andra del. Dessa frågor 

handlar om varför eleven valde det gymnasieprogram och den gymnasieskola som den gjort, 

vad som är en bra lärare, vilka ämnen de är intresserade av m.m. Respondenten får i dessa 

frågor en rad påståenden eller svara på hur intresserade de är av skolämnena eller kryssa i hur 

krävande de tycker studierna bör vara m.m. Han eller hon skall sedan bestämma i vilken mån 

dessa påståenden stämmer överens med verkligheten om det är en sådan fråga. Eleven skall 

sätta ett kryss i en av fem lådor som visar ifall eleven instämmer helt eller inte alls. Dessa svar 

får i analysen ett värde. Värdet går från 1-5 där instämmer helt har värde 5 och instämmer inte 

alls har värdet 1. De påståenden, motiveringar, som får högst totalvärde i respektive kategori 

är alltså de motiveringar som är vanligast i respektive grupp. Även de andra frågorna som inte 

utgår från vissa påståenden graderas på en 5 gradig skala där frågan om eleven tycker att ett 

                                                 
49
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50
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ämne är mycket intressant får värdet 5 och om det inte alls är intressant får värdet 1. I frågan 

om hur krävande utbildningen bör vara så får svaret värde 1 om eleven tycker att studierna 

skall vara mycket lätta och värde 5 om eleven tycker att studierna skall vara mycket krävande. 

Sedan räknades medelvärdet ut på respektive påstående i respektive kategori. På så vis gavs 

möjligheten att jämföra de tre kategorierna och visa på ifall det fanns några skillnader i hur 

eleverna motiverade sitt val av gymnasieskola och sitt val av gymnasieprogram. Anledningen 

till att studien använde sig av medelvärdet är för att det inte är samma antal elever i 

grupperna. Om ett påstående på så vis fick ett medelvärde över 3 så sågs påståendet stämma 

in ganska bra. Ju närmre 5 medelvärdet hade ju bättre stämde det in då fler elever valt att 

kryssa i att de tycker att påståendet stämmer. Detta kompletteras sedan med att de påståenden 

som eleverna tycker är viktigast jämförs med varandra efter hur stor andel av eleverna i varje 

grupp som svarat att de instämmer helt på frågan för att kunna se om det finns några 

skillnader grupperna emellan även om de tycker samma saker är viktiga. Det kan ju vara så att 

en grupp har väldigt många elever som anser att påståendet stämmer helt och hållet och bara 

ett fåtal som tycker att det inte stämmer detta påverkar medelvärdet. Därför undersöks även 

andelen elever som kryssat i att de instämmer helt i påståendet hos de påståenden som de 

tycker är viktigast.   

Avrundningar av procentbelopp kommer i analysen att medföra  att en summering av 

procentdelbeloppen inte alltid blir 100. Detta för att data skall bli lättare att presentera och för 

läsare att tolka. 
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Resultat och analys 

Det var sammanlagt 97 elever som svarade på enkäten. Ett av svaren var väldigt ofullständigt 

och gick alltså inte att använda. Det resulterar i ett bortfall på 1%. I grupp 1 den grupp av 

elever som har minst kulturellt kapital ingår 32 elever, i grupp 2, det som kan ses som en 

mellan grupp, ingår 35 elever och i grupp 

3, den grupp av elever som har mest 

kulturellt kapital ingår 29 elever.  

Valet av gymnasieskola. 

Det översta diagrammet till höger, Figur 1, 

visar vilka gymnasieskolor som eleverna i 

grupp 1 har valt att söka till. Fyrisskolan 

är den som är populärast vilken 28,20% av 

eleverna valt att söka till. På andra plats, 

den skola som är näst populärast kommer 

Katedralskolan vilken 18,80% av eleverna 

har valt att söka till och efter Katedral så 

är Lundellska skolan populärast. Utöver 

dessa tre så finns ett flertal skolor som 

endast 2 av eleverna i grupp 1 har sökt till 

och ett antal skolor som endast en av 

respondenterna sökt till(övriga skolor) 

samt ett bortfall på 9,40% som kan bestå 

av elever som antingen inte bestämt sig 

vilken skola de valt, inte kommit in på 

någon skola, valt att inte sökta till 

gymnasiet eller helt enkelt inte orkade 

svara på just den frågan i enkäten.  

När det gäller eleverna i grupp 2s 

gymnasieval så ser vi att deras gymnasieval är mycket mindre spridda än de i grupp 1 det är 

färre skolor som är representerade och de skolor som är representerade har många av eleverna 

sökt till förutom Fyrisskolan som endast 8,60% av eleverna i grupp 2 har sökt till. Det finns 

dessutom en lite andel av eleverna som har sökt till skolor som endast en elev har sökt till 

28,20% 

18,80% 

12,50% 

12,50% 

9,40% 

6,30% 

6,30% 
6,30% 

Fyrisskolan 

Katedralskolan 

Lundellska 

övriga skolor 

Bortfall 

Rosendals 
gymnasiet 

John Bauer 
gymnasiet 

Bolandskolan 

Figur 1- Val av gymansieskola grupp 1 

34,30% 

28,60% 

25,70% 

8,60% 
2,90% Lundellskaskola

n 

Katedralskolan 

Rosendalsgymn
asiet 

Fyrisskolan 

Övriga skolor 

Figur 2 - Val av gymnasieskola grupp 2 
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vilka representeras av gruppen övriga skolor. Fyrisskolan som alltså var populärast av 

skolorna i elevgrupp 1, eleverna med minst kulturellt kapital, har alltså minskat i popularitet i 

och med att det kulturella kapitalet har ökat hos eleverna. Lundellska skolan är i grupp 2 den 

skola som är populärast följt av Katedralskolan som är näst populärast även här det bör dock 

påpekas att andelen av eleverna som sökt 

till katedralskolan är nästan 10 

procentenheter större hos eleverna i grupp 

2 och att Rosendalsgymnasiet är mycket 

populärare här än i elevgrupp 1. 

I Figur tre ser vi vilka gymnasieskolor 

som eleverna i grupp 3 har sökt till. 

Katedralskolan har blivit ännu populärare 

och är den populäraste skolan i grupp 3, 

den grupp där eleverna har mest kulturellt 

kapital. Rosendalsgymnasiet har ungefär 

samma andel av väljarna i grupp 3 som i 

grupp 2 dock så är andelen elever som 

sökt till Lundellska skolan mindre i denna grupp. Vi ser även att celsiusskolan som inte varit 

representerad av i någon av de andra grupperna nu representeras av 13,80% av eleverna. 

Dessutom är andelen som sökt till skolor endast en elev sökt till ökat. Vi har även ett bortfall 

här, som nämnts tidigare kan vara eleverna valt att inte svara på frågan av olika anledningar. 

Katedralskolan blir alltså mer och mer populär ju mer Kulturellt kapital eleverna får 

Fyrisskolan blir in sin tur mindre och mindre populär i och med att elevernas tillgång till 

kulturellt kapital ökar. Detta stämmer överens med den tidigare forskningen som menar att 

eleverna rekryteras till elitskolor beroende på sitt kulturella kapital och föräldrarnas tidigare 

utbildning.
51

 Katedralskolan är i sådant fall en av de gymnasieskolor som representerar 

elitskolorna i denna undersökning. Något som också är värt att kommentera är att spridningen 

av elevernas val är störts i grupp1 alltså hos dem elever med minst kulturellt kapital och att 

valen hos eleverna i grupp 2 är mest centrerat. Dock så är det olika skolor som spridningen av 

eleverna beror på i grupp 1 och 3.
52

 Även när det kommer till de övriga skolorna som är 

representerade av 12,50% respektive 10,30% av eleverna i grupp 1 och 3 så är det olika skolor 

                                                 
51

 Palme, 2008, Broady, Börjesson, 2008. 
52

 För att se tabell över samtliga val se bilaga 1. 
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34,40% 

21,90% 

12,50% 

6,30% 

15,60% 

9,40% 

Naturvetenskap
liga 
programmet 

Samhällsvetens
kapliga 
programmet 

Teknik 
programmet 

IT programmet 

Övriga program 

Bortfall 

som dessa övriga skolor består av. I grupp 3 så är det skolor som det internationella gymnasiet 

och kunskapsgymnasiet medan det i grupp 1 är skolor som det praktiska gymnasiet och 

Celsiusskolan och Bolandsskolan. GUC är representerat som övrig skola i båda grupperna. Så 

även om spridningen är ganska stor i både grupp 1 och 3 så är det olika skolor som eleverna 

valt. Skall dock nämnas att spridningen är större i grupp 1 än i grupp 3. 

Val av gymnasieprogram. 

Figur 4 visar vilka gymnasieprogram som 

respondenterna i grupp har gjort. Vi ser 

här att det naturvetenskapliga programmet 

är det som är absolut populärast och att det 

följs därefter av det samhällsvetenskapliga 

programmet. Det är en ganska stor 

spridning av de resterande eleverna i 

grupp 1 och kategorin övriga program är 

relativt stor om man jämför med de andra 

grupperna som kommer att bli 

presenterade i kommande text.   

Eleverna i grupp två valde i mycket större 

grad samma skolor än vad Eleverna i 

grupp 1 gjorde. Hela 60% av eleverna i 

grupp 2 har sökt till det naturvetenskapliga 

programmet. Sedan, precis som i grupp 1 

så följs detta av det samhällsvetenskapliga 

programmet som är näst populärast. Även 

i grupp två finns det en ganska stor 

spridning av elevernas val av program då 

de övriga programmen består av 11,40%. 

Dock så är ju detta en mindre andel av vad 

samma kategori har i grupp 1. Dessutom 

så är det en väldigt litet antal program som 

redovisas utöver dessas övriga program. Vi kan även se att det tredje populäraste programmet 

i grupp 1 och 2 skiljer sig ifrån varandra då det i grupp 1 är teknikprogrammet och grupp 2 det 

humanistiska programmet. 

Figur 4 - Val av gymnasieprogram 

grupp 1 

60% 
22,90% 

5,70% 

11,40% 

Naturvetenskap
liga 
programmet 
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Figur 5 - Val av gymnasieprogram 

grupp 2 
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I Figur 6 ser vi vilka program som 

eleverna sökt i grupp 3. Även i grupp tre 

så har de flesta eleverna valt att söka det 

naturvetenskapliga programmet. Dock är 

det inte lika stor andel av eleverna som 

gjort det som grupp 2 men fler än vad som 

gjort det i grupp 1. Det är även i denna 

grupp det samhällsvetenskapliga 

programmet som är näst populärast precis 

som i grupp 1 och 2. På tredje plats 

kommer, i grupp 3, det humanistiska 

programmet precis som det gjorde i grupp 

2. Dock är det en större andel av eleverna 

som sökt både det samhällsvetenskapliga programmet och det humanistiska programmet i 

grupp 3. Vidare ser vi i diagrammet att det är en mycket mindre andel av eleverna som 

placerats i kategorin övriga program. Det var endast en av de 29 eleverna i grupp 3 som valde 

ett program som ingen annan i gruppen hade valt. Detta tyder på en mycket mindre spridning 

av val jämfört med de andra grupperna. Dessutom är det först i grupp 3 där vi ser mer än 1 

elev välja det ekonomiska programmet.  

Detta går inte riktigt hand i hand med den tidigare forskningen där Broady och Börjesson 

menar att det naturvetenskapliga programmet börjar bli ett elitprogram och speciellt dess 

naturvetenskapliga inriktning.
53

 Vilka eleverna valt framförallt i grupp 2. Eleverna i grupp två 

är dessutom mer homogena i frågan om vilken inriktning de ska läsa där endast den 

naturvetenskapliga inriktningen är representerad samt några som inte valt inriktning ännu.
54

 

Det skall dock nämnas att både det samhällsvetenskapliga programmet och det 

naturvetenskapliga programmet har sökts av större andel elever i grupp 3 än i grupp 1 vilket 

stämmer överens med Broady och Börjessons karta dock borde det samhällsvetenskapliga 

programmet sökts av en större andel elever i grupp 2 än i grupp 3 för att helt stämma in på 

detta vilket inte är fallet.
55

Palme menar att föräldrarnas tidigare utbildning är ett kulturellt 

kapital i den kontext som denna studie rör sig, skolan.
56

Detta i samband med att elever med 
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 Palme, 2008, sid.  45. 

44,80% 

27,60% 

13,80% 
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grupp 3 
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föräldrar som deltagit i högre utbildning har lättare att lista ut vilket program som eleven 

borde läsa samt att det framförallt är föräldrarna som påverkar elevens gymnasieval skulle 

kunna förklara varför det humanistiska programmet växt fram i grupp 3.
57

Detta då majoriteten 

av eleverna i grupp 3 som valt det humanistiska porgrammet har valt detta med inriktningen 

språk.
58

 När eleven läser moderna språk på gymnasiet kan denne få meritpoäng för dessa 

kurser vilket ger eleven mer konkurrenskraft när det är dags för eleven att söka till 

universitetet eller högskolan.
59

 Föräldrar med mycket kulturellt kapital kan alltså ha förstått 

detta och på så vis fått deras barn att söka en linje med språkinriktning, I dessa fall det 

humanistiska programmet. Samma tidigare forskning skulle kunna användas för att förstå den 

större spridning av ansökningar till olika program som finns i grupp 1 och 2 då deras föräldrar 

inte på samma sätt som föräldrarna till eleverna i grupp 3 har lyckats ”lista ut” vad som är en 

bra gymnasieutbildning. Detta skulle förklara varför eleverna i grupp 1 var de som framförallt 

gjort olika val.  

Motiven bakom valet 

Val av gymnasieskola 

I tabellen till Höger, 

tabell 1, ser vi hur 

eleverna i de olika 

grupperna har 

motiverat sina 

gymnasieval. Till att 

börja med visar 

tabellen att samtliga 

grupper ser sig ha gjort 

ett aktivt val till 

skolan. Sedan ser vi att 

det inte är särkilt stora 

skillnader grupperna 

emellan samtliga grupper har samma tre motiv högst upp i tabellen. De tycker samtliga att det 

var viktigt att föräldrarna tyckte att det är en bra skola, att skolan har ett gott rykte och att den 

                                                 
57

 Broady, Börjesson, 2008. Sid. 30, Lovén, 2000. sid. 94. 
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 Se bilaga 1. 
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 www.hsv.se 

Ditt val av gymnasieskola. 
"Den skola jag sökte… 

Medelvärde 
grupp 1 

Medelvärde 
grupp 2 

Medelvärde 
grupp 3 

… sökte jag aktivt till" 4,1 4,1 
 

4,3 
 

… mina föräldrar tycker det 
är en bra skola" 

4,2 4,1 
 

4,5 
 

… har ett gott rykte" 4,1 4,3 
 

4,5 
 

… har bra lärare" 3,9 4,1 
 

4,3 
 

… har en intressant profil" 3,7 3,8 
 

3,7 
 

… har den bästa 
utbildningen inom mitt 
område" 

3,7 3,7 
 

3,6 
 

… är den enda som 
erbjuder den utbildning jag 
vill läsa" 

2,8 2,1 
 

2,0 
 

… går de flesta av mina 
kompisar också på" 

2,2 2,7 
 

2,6 
 

… har någon i min familj 
gått på" 

1,5 2,3 
 

2,8 
 

… har ett dåligt rykte" 1,5 1,3 
 

1,3 
 

Tabell 1 – Motivering av val till 

Gymnasieskola 
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har bra lärare. Eleverna i grupp 1 tycker att det är viktigast med att föräldrarna tycker att 

skolan är bra eleverna i grupp 3 tycker att det är lika viktigt som att skolan har ett gott rykte 

medan grupp 2 tycker att det senare är viktigast. Vi kan alltså inte se någon större skillnad i 

hur eleverna motiverar sitt gymnasieval. Vi skall dock ta oss en närmare titt på de tre motiven 

som har högst medelvärde för att se om vi på så sätt kan se någon skillnad grupperna emellan. 

Figur 7 visar vi hur stor andel av eleverna i vardera grupp som instämmer helt i de påståenden 

som hade högst medelvärde när de 

motiverade sina val av 

gymnasieskola. Trots att det var 

svårt att se något tydligt mönster i 

frågan om hur eleverna motiverar 

sina val av gymnasieskola på 

olika sätt i den tidigare tabellen 

kan vi här se ett mönster. När det 

kommer till att skolan skall ha bra 

lärare för att eleven skall söka dit 

så blir det viktigare och viktigare 

ju mer kulturellt kapital eleven 

får. Det samma gäller frågan om skolans rykte. I frågan om att föräldrarna tycker att det är en 

bra utbildning så håller dock fler elever i grupp 1 med om det påståendet till fullo än vad det 

är elever i grupp 2 som gör det men eleverna i grupp 3 är även i denna fråga de elever som 

tycker detta är viktigast. Så eleverna i grupp 3 är de elever som troligast blir påverkade av 

sina föräldrar i sitt val av gymnasieskola då flest elever har sökt en skola som de menar att 

föräldrarna tycker är bra. Ju mer kulturellt kapital eleverna får desto fler är det också som 

håller med till fullo att det är viktigt att skolan de söker har bra lärare och ett gott rykte vilket 

kan förklara skillnaderna vi såg i frågan om vilka skolor som eleverna faktiskt sökte. Eftersom 

eleverna i gruppen med mest kulturellt kapital, grupp 3, är de elever som framförallt sökt till 

Katedralskolan kan vi tänka oss att den skolan har ett väldigt gott rykte och att den har ett 

rykte om sig att ha bra lärare eftersom detta är viktigare för eleverna med mest kulturellt 

kapital och de sökt denna skola i större grad än eleverna i de andra grupperna. Detta kan även 

förklara varför eleverna i grupp 1som har mest spridda val är den grupp som i minst grad sökt 

sig till Katedralskolan Då det är mins andel elever i den gruppen som instämmer helt om att 

det är viktigt att skolan har bra lärare och ett gott rykte vilket gör att de inte känner sig lika 

25% 

40,60% 
46,90% 

34,30% 

48,60% 
42,90% 44,80% 

55,20% 
62,10% 

… har bra lärare" … Har ett gott rykte" … mina föräldrar 
tycker det är en bra 

skola 

Den skola jag sökte…" 

Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 

Figur 7 - Andelen elever som instämmer helt 
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tvungna att söka till den skolan som har bäst rykte. När det kommer till frågan om att 

föräldrarna skall tycka att skolan är bra så kan även det förklara valet av skola till en viss nivå. 

Det är en väldigt stor andel av eleverna i varje grupp som instämmer helt på denna fråga i 

varje grupp och vi såg att den i två grupper var den punkt med högst medelvärde (grupp 1 och 

3) det kan ju vara så att eleverna i dessa grupper som är längst ifrån varandra i frågan om 

tillgången av kulturellt kapital har föräldrar som lägger olika vikt på olika saker när det 

kommer till vad som är en bra skola. Eleverna blir väldigt influerade av sina föräldrar när det 

kommer till gymnasievalet har tidigare forskning redan konstaterat.
60

Dessutom visar resultatet 

i tabellen och diagrammet ovan att eleverna i grupp 1 och 3 söker till gymnasieskolor som 

deras föräldrar tycker är bra, ändå så hamnar de vid olika skolor vilket då alltså borde tyda på 

att föräldrarna har olika tankar om vad som är en bra skola.  

Val av gymnasieprogram 

I tabell 2 här till höger 

visas hur eleverna 

motiverat sitt val av 

gymnasieprogram. Precis 

som när det handlade om 

elevernas motiveringar till 

valet av gymnasieskola ser 

vi att motiveringarna är 

ganska lika. Samtliga 

grupper tycker att det 

viktigaste när de väljer 

gymnasieprogram är att 

ämnena på programmet är 

intressanta. I grupp 3 

kommer detta motiv på en 

delad första plats 

tillsammans med frågan om programmet förbereder eleven för högskolestudier vilket kommer 

på andra plats hos eleverna i grupp 2 men först på tredjeplats hos eleverna i grupp 1. Detta 

kan förklara varför valet av gymnasieprogram såg annorlunda ut grupperna emellan. Varför 

det var en så stor andel av eleverna som valde det naturvetenskapliga programmet hos 
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Ditt val av 
gymnasieprogram. 
"jag valde programmet 
för att… 

Medelvärde 
grupp 1 

Medelvärde 
grupp 2 

Medelvärde 
grupp 3 

… jag tycker ämnena 
verkar intressanta" 

4,3 
 

4,6 
 

4,6 
 

… det förbereder mig 
för högskolestudier" 

3,9 
 

4,2 
 

4,6 
 

… jag vill gå på just den 
här skolan" 

4 
 

4,1 
 

3,7 
 

… har ett gott rykte" 3,9 
 

4,1 
 

3,5 
  

… det förbereder för 
det yrke jag vill arbeta 
med" 

3,8 
 

3,8 
 

3,7 
 

… mina föräldrar tycker 
det är en bra 
utbildning" 

3,4 
 

3,5 
 

2,9 
 

… snabbt komma ut i 
arbetslivet" 

2,7 
 

2,3 
 

2 

… mina kompisar valde 
samma program" 

1,9 
 

1,9 
 

1,9 
 

Tabell 2 – Motivering av val till 

Gymnasieprogram 
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eleverna i grupp 2 och 3 medans andelen som gjort det samma var mindre i grupp 1. 

Detsamma gäller när det kommer till det faktum att det var flera elever som valt att läsa det 

humanistiska programmet med språk inriktning i grupp 3 då detta ger meritpoäng och på så 

sätt förbereder eleven för studier på högskola.
61

 I grupp 1 är det många som menar att de valt 

gymnasieprogram för att få gå på en specifik skola vilket skulle kunna förklara det stora 

antalet elever som representerade gruppen övriga program i grupp 1. Dock så har grupp 2 ett 

högre medelvärde i den frågan dock en mindre andel elever som hamnat i gruppen övriga 

program. En fjärde skillnad som är värd att kommentera är det faktum att eleverna i grupp 3  

inte tycker det är lika viktigt att programmet har ett gott rykte som vare sig eleverna i grupp 1 

eller 2 tycker. Det samma gäller frågan om att de valde programmet för att deras föräldrar  

tycker att det är ett bra program som eleverna i grupp 3 tycker är minst viktigt av de tre 

grupperna de som dock hade högst värde när det handlade om detsamma i frågan om motiven 

till valet av gymnasieskola. Dock så är frågorna lite olika ställda. De kanske inte valde 

gymnasieskolan för att föräldrarna tyckte den var bra utan utifrån andra redovisade motiv men 

att föräldrarna tyckte att den skolan de valt var bra. I frågan om motivet av gymnasieprogram 

kan det alltså vara samma sak vilket gör att dessa siffror inte går ihop.  

Vi kan alltså hitta några förklaringar till varför skillnaderna i valet av gymnasieprogram ser ut 

som det gör grupperna emellan. Men precis som i frågan om motiven bakom valet av 

gymnasieprogram så skall vi ta en närmare titt på fyra av motiven. De motiven som kom 

högst upp i listan och alltså spelar störst roll för elevernas val av gymnasieprogram. 

Eftersom att det framstod som viktigt att eleven skulle vara intresserad av ämnet för att välja 

ett program är det intressant att studera ifall eleverna i de olika grupperna är intresserade av 

olika saker vilket visas i tabell 3på kommande sida. Dock så kan vi inte härleda särskilt 

mycket från detta som kan förklara skillnaderna i elevgruppernas val av gymnasieprogram. 

Det går att hävda att eftersom eleverna i grupp 3 är mer intresserade än eleverna i grupp 1 

inom ämnet naturkunskap, kemi, biologi så är det förståligt att dessa elever har sökt till det 

naturvetenskapliga programmet i större grad. Detta faller dock på att eleverna i grupp 3 även 

är mer intresserade av dessa ämnen än eleverna i grupp 2 som dock hade en större andel av 

sina elever som hade valt just det naturvetenskapliga programmet. Något som dock går att 

härleda ur detta är en möjlig förklaring till varför det är en större andel elever som valt att läsa 

det samhällsvetenskapliga programmet i grupp 3 än vad det är i de andra grupperna. Detta då 

det är en ganska stor skillnad i frågan om hur intresserade eleverna är av samhällskunskap, 
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 där är eleverna i grupp 

3 betydligt mer 

intresserade än 

eleverna i grupp 2 och 

speciellt i grupp 1 där 

medelvärdet inte ens 

kommit upp till 3. 

Detta skulle kunna 

förklaras med att fler 

elever i grupp 3 tyckte 

det var viktigt att 

studierna förberedde 

dem för 

högskolestudier. Det 

kan vara så att 

eleverna som tyckte 

detta inte valde det 

samhällsvetenskapliga 

programmet utan det humanistiska eller det naturvetenskapliga programmet och de elever som 

tyckte det var viktigare med att läsa intressanta ämnen sökte till antingen det 

naturvetenskapliga programmet eller det samhällsvetenskapliga. Skillnaderna grupperna 

emellan skulle alltså kunna förklaras med att fler elever tycker att samhällskunskap är 

intressant i grupp 3 och därav sökte en större andel elever i grupp 3 till det 

samhällsvetenskapliga programmet än i de andra grupperna. 

Om vi kompletterar detta med att kontrollera i vilken mån eleverna har instämt helt i de fyra 

påståenden som ligger i topp i frågan om hur de motiverar sina val av gymnasieprogram så ser 

vi att det är en mycket mindre andel elever i grupp 1 som instämmer helt i att de tycker det är 

viktigt att ämnena är intressanta och det är betydligt fler som tycker det i grupp 3 än i både 

grupp 1 och 2. Detta kan ge ljus åt varför det naturvetenskapliga programmet har så många 

ansökande i grupp 2 och en del i grupp 1. Det kan vara så att vissa elever i grupp 1 och 2 inte 

är intresserade av några ämnen, att de inte läser gymnasiet för att de vill utan för att de måste. 

De drar då ner snittet i frågan om vilka elever som är intresserade av de olika ämnena.
62

Figur 
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 Lindh, Lundahl, 2008. Sid. 62. 

Hur intresserad är du av 
följande skolämnen. 

Medelvärde 
grupp 1 

Medelvärde 
grupp 2 

Medelvärde 
grupp 3 

Svenska 2,8 
 

3,3 
 

3,4 
 

Engelska 3,3 
 

4,1 
 

3,7 
 

Matematik 3,6 
 

3,6 
 

3,8 
 

Naturkunskap 3,7 
 

3,8 
 

4,2 
 

Samhällskunskap 2,8 
 

3,3 
 

4 
 

Idrott 3,6 
 

3,7 
 

3,9 
 

Fysik 3,8 
 

3,5 
 

3,8 
 

Kemi 3,5 
 

3,5 
 

4 
 

Biologi 3,8 
 

3,6 
 

3,9 
 

Historia 3,3 
 

3,9 
 

3,8 
 

Religion 3,1 
 

3,5 
 

3,4 
 

Tabell 3 – Elevernas ämnesintresse 
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25% 

43,80% 

21,90% 

40,60% 

45,70% 

60% 

31,40% 31,40% 

65,50% 
62,10% 

24,10% 
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60% 

70% 

… jag tycker att 
ämnena verkar 

intressanta" 

… det förbereder mig 
på högskolestudier" 

… jag vill gå på just 
den här skolan" 

… har ett gott rykte" 

Grupp 1 

Grupp 2 

Grupp 3 

8 visar även att det är en väldigt liten skillnad på andelen elever i grupp 2 och 3 som 

instämmer helt i att de valde gymnasieprogram för att det förberedde dem för högskolestudier. 

Det skulle kunna gå att förklara varför så många elever därför valde det naturvetenskapliga 

programmet i grupp 2. 

De måste förbereda sig på högskolestudier och väljer då det program som de tror sig bäst 

förbereder dem på detta. Skillnaden kan ligga i vad eleven och dess föräldrar menar är bäst 

förberedelser för högskolestudier. Föräldrarna med högt kulturellt kapital kanske, som 

tidigare nämnts, listat ut att det är lättare för deras barn att komma in på den utbildning de vill 

om de läser ett program med extra mycket kurser i moderna språk. I figur 8 ser vi att det är 

fler elever som instämmer i helt i frågan om att de vill gå på en speciell skola och på grund av 

detta sökt det program som bara finns på en specifik skola. Detta skulle kunna förklara frågan 

om att de ändå har en spridning av elever i gruppen övriga program. Visserligen är det en 

större andel elever i kategorin övriga program i grupp 1 som dock har ett mindre antal elever 

som instämmer helt i att de valde gymnasieprogram för att få gå på en speciell skola. Det kan 

finnas en massa olika anledningar till detta. Frågan om att det var en större andel elever som 

instämde helt i denna fråga kan även hjälpa till och se motivet bakom valet av det 

naturvetenskapliga programmet trots ett mindre intresse i naturvetenskapliga ämnen än 

eleverna i grupp 3. Det kan vara så att ett antal elever i grupp 2 inte har sökt den linje som 

intresserar dem mest utan en linje som fanns på den skolan de ville gå som intresserade dem 

mest. Om de enbart skulle valt ett program som intresserade dem så kanske de skulle valt ett 

helt annat program. När det kommer till frågan om att eleven motiverar sitt val av 

Figur 8 - Andelen elever som instämmer helt. 
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gymnasieprogram med att programmet hade ett gott rykte så är det en större andel elever i 

grupp 1 som menar detta än i grupp 2 och 3. Detta stämmer inte helt överens med tabell 2. Det 

går självklart att förklara med att grupp 2 antingen har en mindre andel elever som anser att 

det inta alls stämmer eller har fler elever som anser att detta stämmer till viss grad. För att 

kunna säga något om detta måste vi dock kunna säga något om vad som det innebär för en 

skola att ha gott rykte. 

Något som tordes ge just 

detta är att skolan har en 

god undervisning. 

Så i Tabell 4 ser vi hur 

eleverna tycker att en god 

undervisning skall vara. 

Det går att konstatera att 

det inte rör sig om några 

större skillnader när det 

kommer till frågan om vad 

som är en god 

undervisning det skiljer 

endast en eller ett par 

medelvärdeenheter 

grupperna emellan. Även 

om vi tittar på frågan om hur krävande 

undervisningen skall vara enligt eleverna så 

ser vi där att det inte är någon skillnad att prata 

om vilket illustreras i figur 9. Även där tycker 

eleverna ganska lika och det pekar mot att 

samtliga grupper vill ha studier som är ganska 

krävande då ganska krävande hade värdet 4 i 

enkäten. Eleverna har alltså ungefär samma 

tankar om vad som är bra studier och på så vis 

ganska liknande tankar om vad som ger en 

skola gott rykte. Visserligen kan argumenteras 

Vad anser du är viktigt 
i din undervisning? 
”I undervisningen är 
det viktigt att … 

Medelvärde 
grupp 1 

Medelvärde 
grupp 2 

Medlevärde 
grupp 3 

… jag lär mig skriva 
bra" 

3,7 
 

3,6 
 

3,7 
 

… jag lär mig hålla 
föredrag inför publik" 

4 
 

4,1 
 

4,1 
 

… jag lär mig att sätta 
mig in i stora material 
på kort tid" 

3,9 
 

3,4 
 

3,6 
 

… jag utvecklar ett 
kritiskt tänkande" 

4,5 
 

4,2 
 

4,3 
 

… jag lär mig 
samarbeta med andra" 

4,4 
 

4,3 
 

4,6 
 

… jag lär mig 
argumentera" 

4,1 
 

4,3 
 

4 
 

… jag får stor frihet i 
hur jag lägger upp mitt 
arbete" 

3,5 
 

3,3 
 

3,2 
 

… jag lär mig förstå 
demokratins 
grundläggande värden" 

3,8 
 

3,8 
 

4 
 

Tabell 4 – Vad är en god undervisning? 

3,7 3,8 3,7 

0 

1 

2 

3 

4 

Grupp 1 Grupp 2 grupp 3 

Hur krävande skall 
studierna vara 

Hur krävande skall studierna vara 

Figur 9 - hur krävande skall studierna vara? 
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att det finns många andra saker som ger en skola bra eller dåligt rykte. Hur bra skolmaten är 

eller liknande. I denna studie har valts att fokusera på de kriterier som har med 

undervisningen att göra.   

Slutsatser. 

Denna studie har visat att eleverna på Eriksbergsskolan i Uppsala söker olika gymnasieskolor 

och olika gymnasieprogram beroende på deras kulturella kapital, även om frågan om valet av 

gymnasieprogram inte stämmer överens med den tidigare forskningen som valet av 

gymnasieskola gör.  . Hos eleverna på Eriksbergsskolan i Uppsala så blir Katedralskolan 

populärare ju mer kulturellt kapital eleven har till gång till. Fyrisskolan däremot blir mindre 

och mindre populär ju mer Kulturellt kapital eleven får. Detta stämmer överens med den 

tidigare forskningen som säger att eleverna rekryteras till elitskolor beroende på i vilken grad 

elevernas föräldrar har deltagit i högre studier och ju mer kulturellt kapital de har.
63

 Utifrån 

denna studie skulle i Katedralskolan vara den skola som framförallt representerar elitskolorna 

i Uppsala. 

När det kommer till frågan om vilka gymnasieprogram som eleverna väljer går denna studie 

inte lika väl hand i hand med den tidigare forskningen. Detta då Broady och Börjesson menar 

att det naturvetenskapliga programmet börjar bli ett elit program och speciellt dess 

naturvetenskapliga gren.
64

 Dock så är det en större andel elever i grupp 2 som har sökt detta 

program och denna inriktning än vad det är elever i grupp 3 som gjort detsamma. Det är alltså 

inte störst andel elever som sökt detta program och denna inriktning i den grupp elever som 

har högst kulturellt kapital. Det skall dock nämnas att både det samhällsvetenskapliga 

programmet och det naturvetenskapliga programmet har sökts av större andel elever i grupp 3 

än i grupp 1 vilket stämmer överens med Broady och Börjessons karta dock borde det 

samhällsvetenskapliga programmet sökts av en större andel elever i grupp 2 än i grupp 3 för 

att helt stämma in på detta vilket inte är fallet.
65

Däremot så är det en större andel elever som 

sökt till det naturvetenskapliga programmet inom samtliga grupper vilket skulle tyda på att det 

är en mer heterogen grupp elever som går på det naturvetenskapliga programmet än på det 

samhällsvetenskapliga vilket inte stämmer överens med Broady och Börjessons forskning.
66

 

Palme menar att föräldrarnas tidigare utbildning är ett kulturellt kapital i den kontext som 
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denna studie rör sig, skolan.
67

Detta i samband med att elever med föräldrar som deltagit i 

högre utbildning har lättare att lista ut vilket program som eleven borde läsa samt att det 

framförallt är föräldrarna som påverkar elevens gymnasieval skulle kunna förklara varför det 

humanistiska programmet växt fram i grupp 3.
68

Detta då majoriteten av eleverna i grupp 3 

som valt det humanistiska porgrammet har valt detta med inriktningen språk.
69

 När eleven 

läser moderna språk på gymnasiet kan denne få meritpoäng för dessa kurser speciellt vilket 

ger eleven mer konkurrenskraft när det är dags för eleven att söka till universitetet eller 

högskolan.
70

 Föräldrar med mycket kulturellt kapital kan alltså ha förstått detta och på så vis 

fått deras barn att söka en linje med språkinriktning, I dessa fall det humanistiska 

programmet. Samma tidigare forskning skulle kunna användas för att förstå den större 

spridning av ansökningar till olika program som finns i grupp 1 och 2 då deras föräldrar inte 

på samma sätt som föräldrarna till eleverna i grupp 3 har lyckats ”lista ut” vad som är en bra 

gymnasieutbildning. Detta skulle förklara varför eleverna i grupp 1 var de som framförallt 

gjort olika val, deras val är mer spritt än grupp2 vilket i sin tur är mer spritt än vad det är i 

grupp 1. 

I slutsatsens första stycke har slutsatserna till det ena syftet med denna studie presenterats. I 

frågan om hur det kulturella kapital påverkar hur eleverna motiverar sina val är resultaten inte 

lika tydliga. Det finns skillnader i hur eleverna motiverar sina val beroende på deras kulturella 

kapital. Dessa skillnader är dock inte särskilt stora. I analysen presenteras flera olika tänkbara 

samband mellan motiven och de skolor och program som eleverna söker till i relation till 

deras kulturella kapital. Dock går ingen av dessa teorier att fullt ut bevisa då skillnaderna 

grupperna emellan är så små. De största skillnaderna visar sig finnas när man undersöker hur 

många av eleverna som instämt till fullo i de olika påståendena. Dock menar jag att det inte 

går att dra några slutsatser från detta utan man måste undersöka alla respondenterna vilket ger 

ett resultat med mindre skillnader. Anledningen att gruppen som instämt till full ändå 

analyseras i studien är för att ge några möjliga förklaringar och se några möjliga samband som 

dock inte går att beläggas till fullo. Det denna studie dock skulle kunna visa på är att det 

kulturella kapitalet är en del av en social struktur som trots att elever har väldigt liknande 

motiv till sina val av gymnasieskola och gymnasieprogram hamnar på olika gymnasieskolor 

och på olika gymnasieprogram beroende på vilket kulturellt kapital eleven har.  
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68
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Diskussion  

Det finns flera olika delar av den här studien som är värda att diskutera. När det kommer till 

urvalet så går det att ifrågasätta antalet elever som deltagit i studien. Skulle ett större antal 

elever från olika delar av Uppsala kommun vara representerade så skulle det mycket möjlig 

ha gett ett annorlunda resultat. Skillnaderna i motiveringarna till valet av gymnasieskola och 

gymnasieprogram skulle kunna bli tydligare och några av dem potentiella samband mellan 

motiv till och valet av gymnasieskola och gymnasieprogram kanske skulle bli tydligare och ge 

ett annat svar än det jag kommit fram till i min studie. Studien skulle dessutom kunna 

kompletteras med en kvalitativ intervjustudie av eleverna där de får förklara sina val mer 

djupgående vilket skulle kunna ge en större förståelse till hur eleverna tänker bakom sitt 

gymnasieval. Precis som framgår under rubriken urval menar jag dock att studien genom att 

endast undersöka en skola slipper risken att studera olika trender på olika skolor utan kan se 

skillnader hos elevgrupperna inom en trend som bör vara densamma på en skola och alltså 

kunna sätta frågan om trender åt sidan. Dessutom går det att diskutera resultatet i förhållande 

till den tidigare forskningen. I denna studie presenteras slutsatser baserade på elevernas 

gymnasieval och inte på vilka utbildningar de faktiskt kommit in på vilket den tidigare 

forskningen gör. Det skulle kunna vara så att om denna studie även den studerat elever som 

gick det första året på gymnasiet skulle ha mer överens med den tidigare forskningen än vad 

denna studie har som alltså studerar nionde klassare. Detta då niondeklassarna inte 

nödvändigtvis behöver komma in på den utbildning de sökt. Dock så är det en del av denna 

studies syfte att undersöka hur eleverna motiverade sitt gymnasieval. Detta menar jag görs 

bäst så nära det att gymnasievalet har gjorts som möjligt och våren i årskurs nio tordes då vara 

den bästa perioden. Dock så medförde valet av denna period att det blev svårare att få tag på 

respondenter då det innan dess att betygen sätts för årskurs nio den 3 juni är svårt att övertala 

lärare att åtsidosätta trettio minuter för att svara på en enkät. 

Det går också att diskutera ifall det är så att frågan om hur en skola får ett gott rykte bör 

utvecklas något och inte bara undersöka indikatorer som har att göra med utbildningen som 

förs på skolan. Det kanske är så att en skola har ett rykte om sig att rekrytera många snygga 

tjejer vilket gör att många killar vill söka till just denna skola eller vice versa. Det finns 

självfallet en hel uppsjö med sådana möjliga argument men jag hänvisar då till studiens ringa 
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storlek och menar att det skulle vara omöjligt att i detta format, uppsats på C-nivå, föra in alla 

dessa olika indikatorer och jag har därav valt att fokusera på det som har med skolornas 

utbildning att göra.  

I frågan om vidarestudier menar jag att denna studie skulle kunna vara en del av forskningen 

kring motiven bakom elevernas gymnasieval i Uppsala. Om samma studie skulle utföras på 

flera av Uppsala Kommuns skolor skulle det resultera i ett större underlag och man skulle 

kunna se ifall det är så att elever med olika kulturellt kapital motiverar sina gymnasieval på 

olika sätt eller ifall det är som slutsatsen i denna studie, en social struktur som påverkar oss så 

djupt att vi gör olika val trots att vi motiverar valen på samma vis. Detta kan självfallet ha 

påverkats av vad jag har haft för indikatorer till de olika motiven, vilka frågor jag ställt osv. 

Dessutom så skulle studien som nämnts tidigare kunna kompletteras med en kvalitativ 

intervjustudie där eleverna på egen hand får förklara hur de motiverat sitt gymnasieval. 
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Skola Antal elever

Bortfall 3

Bolandsskolan 2

Praktiska gymnaiset 1

Katedralskolan 6

Fyrisskolan 9

GUC 1

Ekebygymnasiet 1

Celsiusskolan 1

John Bauer 2

Lundellska skolan 4

Rosendalsgymnasiet 2

Totalt 32

Skola Antal elever

Rosendalsgymnasiet 9

Katedralskolan 10

Lundellskaskolan 12

Fyrisskolan 3

Nacka kommun 1

Totalt 35

Skola Antal elever

Lundellska skolan 4

Katedralskolan 10

Rosendalsgymnasiet 7

Internationella gymnaiset 1

GUC 1

Kunskapsgymnasiet 1

Celsiusskolan 4

Bortfall 1

Totalt 29

Program - inriktning Antal elever

Bortfall 3

Estetiska programmet - Musik 1

Bygg & anläggningar - Måleri 1

IT - informations & medieteknik 2

Journalistik programmet 1

Hantverksprogrammet 1

Hotell & turism - Turism & resor 1

Teknik programmet - Produktionsdesgin 1

Tekinik programmet - information & teknik 2

Teknik programmet 1

Naturvetenskapliga programmet 3

Naturvetenskapliga programmet - Natur 8

Samhällsvetenskapliga programmet - Samhäll 2

Samhällsvetenskapliga programmet - beteendevet. 2

Samhällsvetenskapliga programmet 1

Samhällsvetenskapliga programmet - kriminalteknik 2

Totalt 32

Program - inriktning Antal elever

Naturvetenskapliga programmet - Natur 15

Naturvetenskapliga programmet 6

Samhällsvetenskapliga programmet - beteendvet. 6

Samhällsvetenskapliga programmet - samhäll 1

Samhällsvetenskapliga programmet - SMIP 1

Humanistiska programmet - Språk 2

Ekonomi programmet 1

Media programmet - Samhäll 1

Frisör programmet 1

Stylistprogrammet 1

Totalt 35

Program - Inriktning Antal elever

Naturvetenskapliga programmet 7

Naturvetenskapliga programmet - Natur 3

Naturvetenskapliga programmet - Fysik & programering 1

Naturvetenskapliga programmet - Friidrott 1

Naturvetenskapliga programmet - Fotboll 1

Samhällsvetenskapliga programmet - beteendevet. 2

Samhällsvetenskapliga programmet 3

Samhällsvetenskapliga programmet - SMIP 2

Samhällsvetenskapliga programmet - Samhäll 1

Humanistiska programmet - Språk 3

Humanistiska programmet 1

Ekonomi programmet - Juridik 2

Foto programmet 1

Bortfall 1

Totalt 29

Bilaga 1 

  

Tabell 5- Val av gymnasieskola grupp 1 Tabell 6 - Val av gymnasieskola grupp 2 

Tabell 7 - Val av gymnasieskola grupp 3 

Tabell 8 - Val av gymnasieprogram grupp 1 

Tabell 9 - Val av gymnasieprogram grupp 2 

Tabell 10 - Val av gymnasieval grupp 3 
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Bilaga 2
71

 

 

Tack för att du tar dig tid att svara på den här enkäten.  

Svaren i den här enkäten kommer att användas i en studie som jag, Emil Johansson, utför i 

och med min examenstermin på lärarprogrammet på Uppsala universitet. Studien ämnar 

undersöka hur relationen mellan olika kulturella tillgångar som t.ex. föräldrars tidigare 

utbildning m.m. och hur du som elev motiverar dit gymnasieval.  

Det är friviligt att vara med i den här studien och du kommer att vara anonym. Du skall alltså 

inte skriva ditt namn på enkäten. Du får när du vill under studiens gång avbryta din 

medverkan. 

 

 

 

 

// Emil Johansson 

Emil.Johansson.4195@student.uu.se  

                                                 
71

 När enkäten kopierades in i dokumentet hamnade frågorna inte som de gjorde i den faktiska enkäten som 

delades ut. Därav är vissa frågor uppdelade på två sidor eller liknande. Jag har försökt men lyckas inte få enkäten 

att se ut som den gjorde vid utförandet. 
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Frågor om din nuvarande och tidigare skolgång 

 Kvinna  Man 
I vilken kommun går du i skolan (skriv hela namnet!): 

____________________________________________ 

Vilken skola valde du i gymnasievalet (skriv hela 

namnet!): 

____________________________________________ 

Födelseår:  

Vilket program valde du i gymnasievalet (skriv hela 

namnet!): 

____________________________________________ 

Årskurs:  

Vilken inriktning på programmet valde du i 

gymnasievalet (skriv hela namnet!): 

____________________________________________ 

 

Ange i vilken grad du instämmer i följande påståenden!  

 

 

 

  

1. Ditt val av gymnasieprogram.  

”Jag valde programmet för att…  

Instämmer helt 

← 

Instämmer inte alls 

→   

 

… det förbereder för det yrke som jag vill arbeta med”      

… det förbereder mig för högskolestudier”       

… jag tyckte ämnena verkade intressanta”      

… mina kompisar valde samma program”      

… snabbt komma ut i arbetslivet”      

… mina föräldrar tycker att det är en bra utbildning”      

… det har ett gott rykte”      

… jag vill gå på just den här skolan”      
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2. Ditt val av gymnasieskola.  

”Den gymnasieskola jag sökte…  

 

 

Instämmer helt 

← 

 

 

 

 

Instämmer inte alls 

→   

 

… sökte jag aktivt till”      

… är den enda som erbjuder den utbildning jag vill läsa”      

… har den bästa utbildningen inom mitt område”      

… har en intressant profil”      

… har bra lärare”      

… går de flesta av mina kompisar också på”      

… har någon i min familj gått på”       

… har ett gott rykte”      

… har ett dåligt rykte”      

… mina föräldrar tycker att det är en bra skola”      

3. Vad anser du är viktigt i din undervisning? 

”I undervisningen är det viktigt att …  

Instämmer helt 

← 

Instämmer inte alls 

→   

 

… jag lär mig skriva bra”      

… jag lär mig hålla föredrag inför publik”      

… jag lär mig att sätta mig in i stora material på kort tid”      

… jag utvecklar ett kritiskt tänkande”       

… jag lär mig att samarbeta med andra”      

… jag lär mig argumentera”      

… jag får stor frihet i hur jag lägger upp mitt skolarbete”      

… jag lär mig förstå demokratins grundläggande värden”      
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5. Hur krävande tycker du att studierna bör vara på din valda utbildning? Sätt bara ett kryss! 

  Mycket 

lätta 

 Ganska 

lätta 

 Varken lätta eller 

krävande 

 Ganska 

krävande 

 Mycket 

krävande 

6. Hur många timmar ägnar du denna termin åt läxläsning eller hemuppgifter under en genomsnittlig 

vardag? Sätt bara ett kryss! 

  Ingen tid 

alls 

 Upp till 1 

timme 

 Minst 1 timme men 

mindre än 2 timmar 

 Minst 2 timmar men 

mindre än 3 timmar 

 Minst 3 

timmar 

7. Hur många timmar ägnar du denna termin åt läxläsning eller hemuppgifter under en genomsnittlig 

helgdag? Sätt bara ett kryss! 

  Ingen tid 

alls 

 Upp till 1 

timme 

 Minst 1 timme men 

mindre än 3 timmar 

 Minst 3 timmar men 

mindre än 5 timmar 

 Minst 5 

timmar 

8. Hur många timmar ägnar du denna termin i genomsnitt åt att förbereda dig inför ett prov? Sätt bara ett 

kryss! 

  Ingen tid 

alls 

 Upp till 1 

timme 

 Minst 1 timme men 

mindre än 5 timmar 

 Minst 5 timmar men 

mindre än 10 timmar 

 Minst 10 

timmar 

  Prov förekommer inte på min utbildning 

  

4. Vad anser du utmärker en bra lärare? 

”En bra lärare… 
Instämmer helt 

← 

Instämmer inte alls 

→   

 

… har stora ämneskunskaper”      

… kan koppla ämnet till mina vardagserfarenheter”      

… låter mig arbeta mycket på egen hand”      

… föreläser på ett inspirerande sätt”      

… håller sig till en planerad undervisning”      

… har humor”       

… blir kompis med oss elever”      

… har bra ordning på klassen”      

… låter oss diskutera mycket”      

… gör lätta prov”      

… gör svåra prov”      
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9. Har du tänkt studera på universitet eller högskola i framtiden? Sätt bara ett kryss! 

 Nej  Ja, men först ett eller två år efter gymnasiet 

 Ja, direkt efter gymnasiet  Ja, men först senare (efter minst två år) 

 

Om ja, ange om du vill läsa …  

 

… vid någon speciell högskola/universitet: __________________________________________________ 

 

 

… någon speciell utbildning: ____________________________________________________________ 

 

 

10. Hur intresserad är du av följande 

skolämnen: 

Mycket  

intresserad 

← 

Inte alls 

intresserad  

→ 

Ej läst 

Svenska       

Engelska       

Matematik       

Naturkunskap       

Samhällskunskap       

Idrott       

Fysik       

Kemi       

Biologi       

Historia       

Religion       
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11. Hur svåra tycker du följande 

skolämnen är: 

Mycket  

svåra 

← 

Inte alls 

 svåra  

→ 

Ej läst 

Svenska       

Engelska       

Matematik       

Naturkunskap       

Samhällskunskap       

Idrott       

Fysik       

Kemi       

Biologi       

Historia       

Religion       

 

12. Vilken typ av yrke tror du att du har om tio år? Ange yrke så noga som möjligt, skriv t. ex. hellre 

bankkamrer, bankdirektör, bankkassörska i stället för arbete på bank. 

 

___________________________________________________________________ 
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Frågor om dig och din familj 

13. Vilka är/var dina föräldrars yrken? Markera med ett kryss för din far och ett kryss för din mor det yrke som 

bäst motsvarar deras yrken. Om du i huvudsak vuxit upp med en eller två styvföräldrar, ange i så fall deras 

yrken. 

Far Mor Yrke Far Mor Yrke 

  Tekniska yrken   Vårdyrken 

  Tekniker, ingenjör (ej civilingenjör)   Skötare, biträde, el. likn. 

  Civilingenjör, arkitekt, lantmätare   Sjuksköterska, sjukgymnast, el. likn. 

  Akademiskt utbildad naturvetare   Läkare, veterinär, tandläkare 

  Pedagogiska yrken   Arbetaryrken 

  Förskollärare och fritidspedagog   
Industriarbetare (svetsare, 

maskinoperatör, el. likn.) 

  Klasslärare (årskurs 1-7)   
Byggarbetare (snickare, elektriker, 

rörmokare, el. likn.) 

  Ämneslärare (årskurs 4-9)   Transportarbetare (chaufför, el. likn.) 

  Gymnasielärare   Service (städare, renhållning) 

  Universitetslärare/forskare   Förman/arbetsledare 

  Religiösa yrken   Yrken inom handel 

  Präst (med teologiutbildning)   Butiksföreståndare, butiksägare, el.likn. 

  Andra religiösa yrken   
Handelsanställda (butiksanställd, 

expedit, kassörska, el. likn.) 

  Yrken inom media och kultur   Polisiära/militära yrken 

  Journalist, redaktör   Polis 

  
Konstnärligt yrke (konstnär, författare, 

skådespelare, el. likn.) 
  Officer 

  
Kulturförmedlande yrke (bibliotekarie, 

museitjänsteman, el. likn.) 
  Annat militärt arbete (ej officer) 

  Administrativa yrken m.m.   Yrken inom jordbruk/fiske 

  
Företagsledare för företag med minst 10 

anställda (direktör, bankdirektör, el. likn.) 
  Bonde, lantbrukare, fiskare 

  Jurist, advokat   Lantarbetare, skogsarbetare 

  
Högre tjänsteman (byråchef, avdelnings-

  Övrigt 
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direktör, personalchef, el. likn.) 

  
Tjänsteman på mellannivå (banktjänste-

man, socialsekreterare, el. likn.) 
  Hemmafru/hemmavarande man 

  Kontorsanställd (sekreterare, kanslist)    

  
Politiker, avlönad befattning inom 

fackförening (ombudsman) 

   

Skriv din fars och mors yrke nedan. Ange yrke så noga som möjligt, skriv exempelvis inte arbetar på bank, utan 

bankkamrer, bankdirektör, bankkassörska. 

Far: _________________________________________________________________________________ 

Mor: ________________________________________________________________________________ 

14. Inom vilken sektor arbetar/arbetade huvudsakligen dina föräldrar? 

Sätt ett kryss per förälder! 

Far Mor  

  Privat sektor 

  Offentlig sektor 

  Vet ej 

15. Är/var din far och din mor... Sätt ett kryss per förälder! 

Far Mor  

  … egen företagare med anställda 

  … konsult eller egen företagare utan anställda 

  … ej egen företagare 

  Vet ej 

16. Vilken är din fars/mors högsta utbildning?  

Sätt ett kryss per förälder! 

Far Mor  

  Grundskola 

  2-årigt gymnasium 

  3- eller 4-årigt gymnasium (teoretisk eller studieförberedande) 

  Högskoleutbildning (kortare än tre år) 

  Högskoleutbildning (tre år eller längre) 
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  Forskarutbildning 

  Vet ej 

Om dina föräldrar har läst på högskola, vilken/vilka och vilken/vilka utbildningar? 

 

Far: högskola:   utbildning:  

     

Mor: högskola:   utbildning:  

 

17. Vad av följande har du gjort det senaste året? Sätt ett eller flera kryss! 

 
Gått på opera 

 
Gått på konstmuseum 

 
Åkt till badort utomlands 

 
Gått på teater 

 Gått på filmklubb, cinematek, 

biograf för ”smal” film 

 
Åkt skidor i fjällen/Alperna  

 
Gått på klassisk konsert 

 
Gått på sportevenemang 

 
Vandrat i fjällen 

 
Gått på jazzkonsert 

 Aktivt deltagit i bollsport i 

organiserad form 

 
Jagat 

 
Gått på rock-/popkonsert 

 Aktivt deltagit i annan idrott i 

organiserad form 

 
Deltagit i gudstjänst 

 
Gått på båtmässa  

 
Gått på gympa (Friskis&Svettis) 

 
Sjungit i kör 

 Gått på bilmässa eller typ 

classic car week 

 Tränat på gym (aerobics, spinning, 

redskapsgym, etc.) 

 
Ridit på ridskola el. likn. 

 
Gått på marknad 

 
Gått på danskurs 

 
Inget av detta 

 

18. Ange vilken/vilka föreningar du i dag är medlem i? Sätt ett eller flera kryss! 

 
Idrottsförening 

 
Invandrarförening 

 Religiös 

organisation/förening 

 
Motorförening 

 
Kulturförening 

 
Lokal aktionsgrupp 

 
Djurrättsorganisation 

 
Politiskt ungdomsförbund 

 
Miljöorganisation 

 Humanitär 

hjälporganisation 

 Kvinnoorganisation/feministisk 

förening 

 Organisation för mänskliga 

rättigheter 

  

Annan, nämligen: ____________________________________________________________________ 

 

19. Vilka av följande musikgenrer tycker du om? Sätt ett eller flera kryss! 

 
Hip-hop 

 
Alternativ rock 

 
Gospel 

 
Rock 

 
Schlagerpop 

 
Latinsk musik 



43 

 

 
Hårdrock 

 
Dansbandsmusik 

 
Världsmusik/etnisk musik 

 
Heavy metal 

 
Country 

 
Indiepop 

 
Techno 

 
Blues 

 
Singer/songwriter 

 
House 

 
Jazz/fusion 

 
Electronica 

 
Klassisk musik 

 
R’n B 

 
Reggae 

 
Modern klassisk musik 

 
Soul 

 
Folkmusik/visor 

 
Opera 

 
Funk 

 
Ingen av dessa 

 

20. Hur mycket tid ägnar du åt det fritidsintresse som engagerar dig mest på en vecka?(t.ex. sport av något slag, 

läsning, datorspelande, mode m.m.) Sätt bara ett kryss! 

 Inget 

alls 

 Mindre än en 

timme 

 Mellan en timme och 

två timmar  

 Mellan två och 

sex timmar 

 Mer än sex  

timmar 

 

 

21. Hur mycket brukar du titta på TV en normal veckodag? Sätt bara ett kryss! 

 Inget 

alls 

 Mindre än en 

halvtimme 

 Mellan en halvtimme 

och en timme  

 Mellan en och 

två timmar 

 Mer än två 

timmar 

22. Vilka TV-program/TV-kanaler tycker du är bra (oavsett om du har tid att titta på dem eller ej)? Sätt ett 

eller flera kryss! 

 
Nyheter 

 
Dramaserie 

 
Talkshows 

 
Kulturprogram 

 
Deckare 

 
Tävlingsprogram 

 
Dokumentärer 

 
Komediserier 

 
CNN/BBC-World el. likn. 

 
Debattprogram 

 
Spelfilmer 

 
TV3, TV5, TV6 el. likn. 

 
Sport  

 
Dokusåpor 

 
MTV och andra musikkanaler 
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Vilken/vilka dags-/kvällstidningar läser du regelbundet? __________________________________________ 

 

 

 

23. Vilken typ av böcker läser du då? Sätt ett eller flera kryss! 

 
Deckare 

 
Dramaromaner 

 
 

 
Skräckromaner 

 
Klassiker 

 
 

 
Sport encyklopedier 

 
Faktaböcker 

 
 

 
Memoarer 

 
Serieromaner 

 
 

 
Sportromaner 

 
 

 
 

24. Hur mycket tid ägnar du åt att läsa böcker en normal veckodag? Sätt bara ett kryss! 

 Inget 

alls 

 Mindre än en 

halvtimme 

 Mellan en halvtimme 

och en timme  

 Mellan en och 

två timmar 

 Mer än två 

timmar 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

25. Hur mycket tid ägnar du åt att läsa tidningar en normal veckodag? Sätt bara ett kryss! 

 Ingen 

alls 

 Mindre än en 

halvtimme 

 Mellan en halvtimme 

och en timme  

 Mellan en och 

två timmar 

 Mer än två 

timmar 

26. Hur mycket tid ägnar du åt att läsa tidningar en normal veckodag? Sätt bara ett kryss! 

 Ingen 

alls 

 Mindre än en 

halvtimme 

 Mellan en halvtimme 

och en timme  

 Mellan en och 

två timmar 

 Mer än två 

timmar 

27. Ifall du regelbundet läser någon dagstidning, vilket av följande innehåll brukar du läsa? Sätt ett 

eller flera kryss! 

 
Ledarsidorna 

 
Inrikessidorna 

 
Ekonomisidorna 

 
Debattsidorna 

 
Lokalnyhetssidorna 

 
Sportsidorna 

 
Utrikessidorna 

 
Kultursidorna 

 
Seriesidan 

Tack för din medverkan // Emil Johansson 


