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Sammanfattning 
Det här är en intervjustudie om 22 intervjuer med gymnasieelever vid Barn och fritid-, Natur- och 

Fordonsprogrammen om deras sociala bakgrunder, deras föräldrars yrken och elevernas syn på sina 

val av program om de upplever någon orättvisa i det observerade sambandet som kallas den sociala 

snedrekryteringen. Syftet med studien är att ta reda på hur eleverna upplever sin situation i ett 

rättviseperspektiv. Den här studien bekräftar det nämnda sambandet, de flesta elever väljer program 

och vidare studier och arbeten i nivå med sina föräldrar. Detta är särskilt tydligt vid Natur- och 

Fordonsprogrammet. På Barn och fritid var det mera blandat. Det visar sig även att eleverna inte i 

någon större utsträckning upplever att det är någon orättvisa inblandad i den sociala 

snedrekryteringen. Även om eleverna inte uttrycker direkt att de upplevt någon orättvisa i samband 

med sina gymnasieval så kan man ändå läsa mellan raderna att en del skulle önska att de hade haft 

bättre möjligheter att välja väg. Flera elever, speciellt vid barn och fritidsprogrammet önskar att de 

hade fått mer stöd i matematiken i grundskolan. Det visar sig också som en biprodukt till det 

egentliga syftet att pojkar upplever att de missgynnas på flera program där de är i minoritet. 

Teoretiskt anknyter uppsatsen till Pierre Bourdieus teori om habitus och utbildningskapital.  

Nyckelord: social snedrekrytering, habitus, utbildningssociologi, rättvis skola.  
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Inledning 
När man arbetar i högstadie- och gymnasieskolor i Sverige idag så kan det hända att man stöter på 

ungdomar som inte alls är motiverade till att arbeta med skolarbete. De verkar endast vara där för 

att de är tvungna. I min ungdom kunde man få yrkeserfarenhet redan ifrån 12-13 års ålder genom att 

sälja tidningar på helgerna och det fanns ganska gott om sommarjobb. I vissa fall så fungerade även 

PRAO som goda avskräckande exempel på varför man borde investera mera i skolarbete för att 

kunna vidareutbilda sig och slippa ta hårda fysiskt krävande arbeten. Idag fungerar inte PRAO lika 

effektivt som tidigare, eleverna får själva försöka ordna platser. Det har idag blivit en realitet att det 

är väldigt svårt för ungdomar och vuxna med endast grundskoleutbildning att hävda sig på 

arbetsmarknaden. Man förväntas idag ha skaffat sig en gymnasieutbildning innan man inträder i 

arbetslivet. En del hoppar av skolan efter grundskolan och hamnar då hos arbetsförmedlingen och 

socialtjänsten och dessa institutioner försöker slussa ungdomarna tillbaka till utbildning. Målet är att 

ungdomarna skall ta sig till gymnasiet. De här ungdomarna är i vissa fall ”skoltrötta”, men trots att de 

är less på skolan skall de ändå ”pressas” genom gymnasiet. Vad deras skoltrötthet kan bero på är 

oklart. Det kan tänkas ha en hel rad olika orsaker, såsom t.ex. att man är trött på att sitta still och 

tvingas lära sig saker som man inte är intresserad av, eller att man har någon form av diagnos som 

gör att man har koncentrationssvårigheter eller kanske att man upplevt ett allvarligt trauma som gör 

att man inte fungerar så bra i skolan. Vad de här ungdomarna helst skulle vilja är oklart, men man 

kan förmoda att vissa skulle önska att de slapp mer utbildning i skolan eftersom de inte själva sökt sig 

till gymnasiet eller har hoppat av gymnasiet och nu slussas genom det individuella programmet 

tillbaka till gymnasiet. Det kan vara så att de inte klarar av mer skola, trots att arbetsmarknaden av 

idag har utvecklats till att kräva av dem att de skall ha ytterligare utbildning.  

När jag en dag i september hösten 2012 satt och funderade på ämne för mitt examensarbete så 

sökte jag, efter att ha läst i nätupplagan av Upsala Nya tidning, på en intressant artikel som handlade 

om begreppet ”den sociala snedrekryteringen”. Detta begrepp används av forskare i 

utbildningssociologi för att beskriva ett observerat samband mellan föräldrars utbildningsnivåer och 

yrkesverksamhet/yrkespositioner och deras barns studieresultat eller val av utbildning.  Begreppet 

kastar ljus över hur en social kontext, oftast uttryckt i familjesituationen, runt omkring eleven, avgör 

var i utbildningssystemet de hamnar i fråga om gymnasieprogram och även om de senare läser 

vidare på högskola eller universitet eller om de går direkt ifrån gymnasium eller kanske från 

grundskolan till arbetslivet. Detta samband är starkt och observerat av flera forskare i flera olika 

studier över de senaste decennierna i Sverige och jag återkommer till detta i litteraturöversikten.  

När jag sökte så kom det upp en länk till en artikel på Lärarförbundets hemsida som redogör för en 

studie som de beställt av Statistiska Centralbyrån. Denna relativt färska studie genomfördes under 
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2012 och visade sambandet mellan socialt ursprung och chanser i utbildningssystemet, den sociala 

snedrekryteringen. I artikeln tycker jag att LRs skribent anlägger en ton som kan anses fördöma den 

orättvisa som finns i den sociala snedrekryteringen. Att elever har olika förutsättningar till att gå 

vidare till högre studier kan ses som en orättvisa. Jag började fundera kring huruvida ungdomar själva 

upplever rättvisa och orättvisa i samband med sina chanser i skolan. När jag valde examensarbetets 

uppsatsämne så stod valet mellan att göra intervjuer med lärare om hur de upplever förändringarna i 

skolan med allt fler elever som skall läsa på gymnasium och mellan att intervjua elever på gymnasiet 

om hur de ser på sin egen position i utbildningssystemet, om de upplever att det är någon rättvisa 

eller orättvisa som lett till att de hamnat där just de befinner sig. Till sist så bestämde jag mig för att 

göra intervjuer med elever på olika gymnasieprogram för att om möjligt kunna göra jämförelser och 

se om det råder någon skillnad mellan olika program kring hur eleverna ser på sina positioner i 

utbildningssystemet och om de upplever att det är någon form av orättvisa inblandad i hur de 

hamnat där de är Jag insåg tidigt att det skulle bli svårt att försöka få eleverna att svara på så känsliga 

frågor som jag skulle bli tvungen att ställa till dem för att försöka få fram deras sociala bakgrund och 

hur de ser på ett så avancerat begrepp som den sociala snedrekryteringen men jag var trots allt 

beredd att göra ett försök och skyndade mig att etablera kontakt med lärare och elever på tre olika 

gymnasieskolor och tre olika program i Uppsala. Det blev intervjuer med elever på naturvetenskapligt 

program, fordonsprogram och med elever inom barn och fritidsprogrammet. 

En annan sak som jag har blivit intresserad av att lära mig något om, utan att det är ett övergripande 

syfte med studien, rör vad som har framkommit i medier att svenska skolan har sämre resultat under 

den senaste tiden. Det sägs bland annat att ungdomarna blir sämre i matematik. Det går sämre för 

pojkar än för flickor. Hur skall vi nå bättre resultat i skolorna? Denna fråga blir för mig efter denna 

studie intressant tillsammans med andra frågor kring skolan. Frågor som dessa uppstår efter att jag 

funnit en del resultat kring de frågor jag undersökt: Hur ser det ut för eleverna som går i några utav 

gymnasieskolorna just nu och hur är deras upplevelse av skolan? Känner de att de får det stöd de 

behöver? Blir de rättvist behandlade? Vad vill de uppnå?  

Frågorna var egentligen många fler men jag blev tvungen att begränsa mig i denna undersökning.  Jag 

hoppas kunna bidra med en del tankar ifrån några av dagens gymnasister kring hur de ser på sin 

situation. Kanske även en del slutsatser av normativ karaktär, det vill säga, några tankar om vad vi 

kan göra för att förbättra skolan. Jag vill passa på att tacka för all hjälp som jag fått av alla mina 

handledare, lärare, skol och universitetspersonal och mina föräldrar och syskon och vänner och släkt 

och alla som jag känner och framförallt de elever som så vänligen ställde upp och svarade på mina 

intervjufrågor och slutligen tillägna den här uppsatsen mina barn. Skolan i framtiden tillhör 

ungdomen i en allt mer globaliserad konkurrens. 
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Bakgrund  
 

Social snedrekrytering är ett begrepp som beskriver hur elever ifrån olika sociala klasser tar olika 

vägar genom utbildningssystemet. Man kan uttrycka det så att begreppet kastar ljus över 

förhållanden som att elever som har arbetare till föräldrar i relativt hög utsträckning väljer att gå 

praktiska, yrkesförberedande gymnasieprogram samt att elever med föräldrar som är akademiker i 

högre utsträckning väljer att gå teoretiska, högskolestudieförberedande gymnasieprogram. Så här 

analyseras begreppet i ett betänkande i en statlig utredning med titeln: Mångfald i högskolan – 

reflektioner och förslag om social och etnisk mångfald i högskolan (SOU 2000:47).  

”I en rad studier har det klarlagts att hemmets studietradition är en central faktor som starkt påverkar barnens benägenhet 

att studera vidare. Detta betyder att individer vars föräldrar har akademisk utbildning är överrepresenterade inom 

högskolan i förhållande till sin andel av befolkningen och på motsvarande sätt att individer med icke-akademisk bakgrund är 

underrepresenterade.” (Flodgren, Persson och Eriksson, 2008, s.43). 

Ett annat exempel på definition av begreppet den sociala snedrekryteringen finns i ett 

examensarbete vid lärarutbildningen i Umeå med titeln Social reproduktion – ungdomar med 

arbetarbakgrund om sin skoltid och framtid:  

”Med begreppet social snedrekrytering avses det faktiska förhållandet att det på olika nivåer i utbildningsväsendet 

föreligger en skev fördelning avseende personer med olika klassbakgrunder. (Biström Risslén, 2008). 

Varför skall man låta skolan ha som uppgift att motverka det här sambandet? Som lärarstuderande 

är det relevant därför att det står i Läroplanen. Enligt Läroplanen för de grundläggande nivåerna i den 

svenska skolan skall alla som arbetar i skolan försöka motverka den sociala snedrekryteringen. 

”Alla som arbetar i skolan ska bidra till att elevens studie- och yrkesval inte begränsas av kön eller av social eller kulturell 

bakgrund” (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, s. 18).  

I en artikel på webbsidan Lärarnas historia som är ett samarbete mellan TAM-Arkiv och 

Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund, så utrycker sig Christina Florin så här om folkskolestadgans 

införande 1842:  

”Massutbildningen ses som ett tecken på samhällets begynnande demokratisering och den liberala ideologins framgång 

över de konservativa grupperna som ville hålla bildningen borta från de lägre samhällsskikten. Med den obligatoriska skolan 

blev läs- och skrivkunnighet en tillgång för alla och detta gav människorna ett rikare liv och större chanser att hävda sina 

medborgerliga rättigheter” (http://www.lararnashistoria.se/article/folkskolans_historia 2013-05-23). 

Här ser vi ett historiskt rättviseperspektiv angående allmän utbildning där utbildning för alla ses som 

att folket får möjligheter att tillgodose sina rättigheter. Att alla har tillgång till utbildning ses som en 

demokratisk grundbult. I boken On democracy ställer statsvetaren Robert Dahl som kriterium för en 

http://www.lararnashistoria.se/article/folkskolans_historia


7 
 

 

idealdemokrati ”upplyst förståelse” där alla deltagare i demokratin skall ha jämlik och effektiv 

möjlighet att lära sig om de politiska alternativ som finns att välja mellan. Detta ideal förutsätter att 

alla har lika möjlighet att få kunskap och utbildning, något som i praktiken synes omöjligt men det är 

ändå ett ideal enligt Dahl (1998, s.37). 

Statsvetarna Oskarsson och Widmalm vid Uppsala universitet poängterar i en bok med titeln Myt 

eller verklighet: om samband mellan demokrati och ekonomisk tillväxt, (Norstedt 2010) att hur 

jämlikt fördelat ett välstånd är och även investeringarna i jämlik utbildning, är viktigt för att ett land 

skall utveckla och befästa demokratiska värderingar.  

”För att leda till framväxt av demokratiska normer och ökade krav på politisk demokrati krävs dessutom att den ökande 

välfärden blir mer jämlikt fördelad bland medborgarna” (Oskarsson och Widmalm, 2010, s.39). 

 Likvärdig utbildning kan ses som ett uttryck för en jämlik fördelning av välstånd. Inom 

nationalekonomin diskuteras ett samband mellan FoU, forskning och utveckling, och en god BNP-

utveckling.  

”Enligt den nya tillväxtteorin bestäms den totala faktorproduktivitetsutvecklingen främst av tillväxten i humankapital och 

FoU.” (Fregert och Jonung, 2008, s.160.).   

Ur den synvinkeln skulle det vara önskvärt att fler elever satsade på att skaffa sig högskoleutbildning. 

De statsvetenskapliga och nationalekonomiska argumenten för att motverka social snedrekrytering 

och låg grad av utbildning kan kombineras med de rättviseperspektiv som anförts sedan folkskolans 

införande.  

Den sociala snedrekryteringen kan ses som resultatet av olika val av utbildning som elever och 

studenter gör. Det är i dessa val som skillnader mellan elever med olika social härkomst och mellan 

utbildningar med olika slags rekrytering skapas och återskapas. Detta är den sociala 

snedrekryteringens subjektiva sida. Det är individer som gör valen av utbildning både utifrån vilka 

reella möjligheter de haft att välja men också utifrån sina intressen och uppfattningar om sig själva. 
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Syfte och frågeställningar  

Denna studie syftar till att analysera hur gymnasieelever på olika program ser på sina egna skolval 

och på jämförelser mellan den subjektiva upplevelsen av utbildningen de själva går på och andra 

utbildningar som de formellt skulle kunna ha valt istället och om de ser någon orättvisa i hur de 

hamnat på den position de har. 

Övergripande frågeställningar 

● Hur ser elever på sambandet mellan val av gymnasieprogram och deras egen sociala bakgrund?  

● Vilka faktorer tror eleverna själva har påverkat dem att välja det program de har valt? 

 ● Uppfattar eleverna att deras val i någon mening är uttryck för orättvisa?  

● Vilka skillnader finns mellan elever på teoretiska och yrkesorienterade program? 

 

Litteraturöversikt och teoretiska perspektiv 

Vad är det för värld dagens gymnasieelever befinner sig i? Genom att studera forskning som gjorts 

inom området så kan man få en bild av de förändringar som skett under senare tid. Litteraturen kan 

ge en idé om användbara teoretiska perspektiv och begrepp för att undersöka elevernas situation. 

Det skrivs även i media om forskning kring den sociala snedrekryteringen. I UNT kunde man nyligen 

läsa om den sociala snedrekryteringen.  

”Andelen gymnasieelever som går vidare till högskolan har ökat, särskilt bland dem som inte har högutbildade föräldrar. 

Men fortfarande styr föräldrarnas utbildning vad man läser. På läkarprogrammet har sju av tio studenter högutbildade 

föräldrar, på arkitekt- och psykologprogrammen har sex av tio det. På förskollärarprogrammet är andelen 17 procent, enligt 

Högskolverket och SCB” (UNT 19:e december 2012). 

I sin avhandling Det kulturella kapitalet- Studier av symboliska tillgångar i det svenska 

utbildningssystemet 1988–2008 diskuterar Mikael Palme orsakerna till den sociala snedrekryteringen. 

Enligt honom spelar det kulturella kapitalet en avgörande roll för rekryteringen till elitutbildningar. 

Begreppet har tagits fram av den franske sociologen Pierre Bourdieu. Begreppet kulturellt kapital är 

en del av ett överordnat begrepp, socialt kapital. Dessa begrepp genererar sedan begreppet 

utbildningskapital. 

 ”ett utbildningskapital som gymnasieskolan både kräver av eleverna och ger dem mer av under de år de deltar i 

undervisningen. Detta består av förkroppsligade kunskaper och färdigheter” (Palme, 2008, s. 47). 

Utbildningskapitalet är alltså beroende av det från hemmet ärvda kulturella och sociala kapitalet. 

Begreppen utbildningskapital, kulturellt kapital och socialt kapital kan kopplas till Bourdieus begrepp 

habitus, som lite förenklat skulle kunna sägas beskriva hur en persons sociokulturella tillhörighet, 

uppfattningar och bild av samhället formats medvetet eller omedvetet. Lite mer utförligt så handlar 

begreppet habitus enligt Bourdieu i boken med titeln The Logic of Practice, om strukturer som är 

oberoende av individerna vilka omfattas av dem men som även formar dem. Habitus är som en 

självständig organism som lever sitt eget liv och utgörs av olika sociala fenomen som materiella 
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levnadsvillkor, kultur, språk, kapital, utbildningskapital. Habitus är något som går i arv mellan 

generationerna. Detta system av olika habitus i formella och informella organisationer kan vara ett 

sätt att klassificera människor i olika klasser, kohorter, undergrupper och subkulturer för att förklara 

skillnader mellan grupper av människor. Ett sätt att generalisera om folks sociala tillhörighet 

(Bourdieu, 2008 s. 53). 

I studien Den sociala snedrekryteringen och konkurrensen mellan lärosätena visar Donald Broady, 

Mikael Börjesson och Mikael Palme att den sociala snedrekryteringen till högskolans längsta 

utbildningar (längre än fem år) ökat under perioden 1993-1999. Dock så går allt fler barn till arbetare 

på högskolan, de har ökat sin närvaro från 13 till 17 %. Författarna jämför två mätpunkter på 90-

talet, hösten -93 och hösten -98.  Dels har kvinnor ökat sin närvaro på högskolorna så att de nu är i 

majoritet med en ökning från 54 % -93 till 57 % -98.  Åldersmässigt har studenterna blivit äldre och 

detta skall bero på att konkurrensen ökat om utbildningsplatserna så att studenter tvingats 

komplettera sina betyg, vilket tar tid. Invandrade studenter har ökat från 9 % till 11 %. Det verkar 

alltså som att den sociala snedrekryteringen enligt denna studie på vissa sätt minskar. Totalt sett så 

har högskolan expanderat och fler studieplatser har tillkommit och fler läser på högskola. Dock så är 

det fortfarande ”eliten” som samlas på de mest ”prestigefyllda” utbildningarna och att 

arbetarbarnen väljer utbildningar som är mer könssegregerade:  

 ”Söner och döttrar till arbetare i olika kategorier, lägre tjänstemän, tekniker och sjukvårdsanställda tenderar däremot att 

söka sig till utbildningar där könsskillnaderna är som störst – kortare tekniska utbildningar för männen och vårdutbildningar 

eller pedagogiska utbildningar för kvinnorna” (Broady, Börjesson, Palme, 2002, s.34).   

Detta har man funnit vara likadant 1978, 1984 samt 1993 och 1999. Angående de utbildningar som är 

längre än fem år visar det sig att:  

”Den kan tolkas så att det framförallt är studenter som är rikt utrustade på skolkapital och kulturellt kapital hemifrån som, 

oavsett om de är män eller kvinnor, känner sig kallade att tävla om platserna på det slags utbildningar som är av elitkaraktär 

och om de framtider som dessa utbildningar öppnar vägen för, under det att studenter med mer blygsamma sociala och 

kulturella tillgångar i bagaget tenderar att hänvisas till en utbildningsvärld där dessa strider inte utspelas och där könen 

oftast skiljs åt” (Broady, Börjesson, Palme, 2002, s.34).  

I Broady & Börjessons En social karta över gymnasieskolan kan man se hur pojkar och flickor delar 

upp sig i olika gymnasieval såsom omvårdnad för flickor och byggprogram för pojkar samt att båda 

könen möts på naturvetenskapliga programmet. Detta är ett stabilt grundmönster som varat från 

1970-talet till och med 1990-talet. Naturprogrammet har blivit ett mer elitpräglat program (Broady 

och Börjesson, 2008, s.27-28). Stabilt är alltså könsfördelning på kvinno- och mansdominerade 

utbildningar men förändrat är att Naturvetarprogrammet framstår som än mer elitistiskt betonat 

idag än tidigare. Broady och Börjesson beskriver en reform som ytterligare har segregerat 

gymnasieskolan. Det går allt sämre för pojkar, lägre sociala skikt och ungdomar med 

invandrarbakgrund. Med närhetsprincipens slopande så ville man öka chanserna för lägre sociala 

skikt att komma in på välrenommerade innerstadsgymnasier men så blev inte fallet. Det har istället 

lett till att innerstadsgymnasierna i Stockholm håller på att omvandlas till flickskolor. I samma studie 

finns en beskrivning av ”elitskolorna” i Uppsala som skulle vara Lundellska och Katedral och det 

naturvetenskapliga programmet (Broady och Börjesson, 2008, s. 29-30). 

I Sverige sker det på 90-talet ett antal förändringar i skolan och bland annat en gymnasiereform som 

utvärderas i antologin: Välfärd och skola, som är författad av ett flertal forskare på uppdrag av 

socialdepartementet år 2000. Dels konstateras att arbetsmarknaden för unga har försvunnit. Fler 
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elever befinner sig i skolan emot sin egen vilja. Skolpolitiken har förändrats. Traditionella 

välfärdsstatsideal har ersatts av marknadslösningar.  Mer precist kring skolans värld och dess 

förutsättningar så har det enligt nämnda antologi skett en rad utbildningspolitiska förändringar som 

sammanfattas med orden mål- och resultatstyrning, kommunalisering, decentralisering, privatisering, 

marknadsanpassning och friare resursanvändning.  Den statliga styrningen har minskat och bytt 

karaktär, kommunerna har fått mer egen makt att besluta om detaljer. Detta har lett till större 

skillnader mellan skolorna. Det har blivit lättare att inrätta friskolor.  Detta har lett till att olika typer 

av segregering har ökat. En del invandrargrupper har till viss del hamnat vid religiösa friskolor. Vissa 

friskolor med speciella profiler har tagit elever ur övre klasser ifrån den kommunala skolan. 1991 års 

gymnasiereform skapade en organisatoriskt sammanhållen gymnasieskola med 16 program som alla 

är treåriga och som alla ger allmän behörighet för högskolestudier.  Dessutom så tillkom det 

individuella programmet som var avsett att slussa in svaga elever i något av de ordinära 

gymnasieprogrammen (Broady m.fl. 2000, s.6). 

Numera går 98 procent av grundskoleeleverna vidare till gymnasiet. Vid slutet av 80-talet var det 

endast 90 procent som gick vidare till gymnasiet. Det individuella programmet fångar upp de elever 

som lyckats sämst i grundskolan och många av de som hoppar av gymnasiets första år. Yrkesinriktade 

gymnasier ger sällan reella chanser att komma in på högskola genom att högskolorna har högre krav 

än allmän behörighet. Naturvetenskapligt program kvarstår som elitutbildning medan 

samhällsvetenskapligt program fått mycket mer breddad rekrytering och numera fångar upp en 

större del av eleverna. Informationsteknik har vunnit insteg i skolan och betyder allt mer för 

utbildningen på gymnasiet. Mycket pengar har investerats på att få in informationstekniken i 

skolorna. Det varierar stort mellan skolor hur dessa investeringar har fördelats och hur de använts. I 

kapitel ett i antologin påpekas att skillnaderna mellan skolorna har ökat med kommunaliseringen. 

Detta trots att man införde att alla program blev treåriga. Numera går ”eliterna” på natur i stor 

utsträckning medan det på samhällsvetenskapligt program är en blandning av de som lyckats väl och 

de som lyckats mindre väl. På samma sätt går det olika bra för eleverna på samhällsvetenskapligt 

program, vissa tar sig vidare till högskola, andra inte. Dessa två program har vuxit på bekostnad av 

övriga 14 program.  Dessa 14 program är inte så mycket högskoleförberedande som man avsåg med 

förändringen att göra dem alla treåriga. Det är för att alla program på högskolan kräver mer än 

allmän behörighet, utom fritidspedagogprogrammet. 

Med den försvinnande arbetsmarknaden för ungdomar så har även konkurrensen om 

utbildningsplatser ökat. Speciellt svårt har det blivit för ungdomar med invandrarbakgrund. Det går 

bättre för flickor än för pojkar. Detta märks bland annat på det individuella programmet. 

Lärarlönernas kostnader har sjunkit samtidigt som det har blivit fler elever. Eliterna har vunnit på att 

variationen ökat. De har bättre möjligheter att välja och att skräddarsy sin önskvärda utbildning. 

Eliterna har större möjligheter att orientera sig på utbildningsmarknaden (Broady m.fl. 2000, s.8-10).  

I det stora hela så är den sociala snedrekryteringen lika stark 1998-99 som 1988: 

”Ungefärligen lika stora andelar av barnen ur olika samhällsklasser söker sig till studieförberedande gymnasieutbildning 

1998 som tio år tidigare. Elever ur de högre samhällsklasserna har nu som då minst dubbelt så stor chans att hamna på en 

studieförberedande gymnasieutbildning. Härvidlag har föga ändrats” (Broady m.fl. 2000,s.13).  

Den största förändringen rör de tidigare tvååriga linjerna som blivit treåriga och som inkluderar 

kärnämnena och som skulle ge högskoleförberedelse men inte gör det i praktiken. 
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Under tiden 1992-1999 skedde en ökning av elever vid individuella programmet från 10500 elever till 

17741. Det är alltså fler som hamnar på IV. 

På det individuella programmet gick det hösten 1997 sammanlagt 15669 elever. Av dessa så gick 36,2 

procent på ett nationellt program hösten 1998, 26,7 procent var kvar på det individuella programmet 

och 36,5 procent hade lämnat gymnasieskolan. Den största ökningen av avhoppare är elever med 

utländsk bakgrund.  Övervägande delen av de elever som läst på IV, 85 procent, och som går vidare 

till nationellt program går till yrkesorienterade program. De elever som avbryter ett nationellt 

program kommer i flesta fall även ifrån ett yrkesförberedande program, de flesta pojkarna hoppar av 

ifrån Fordonsprogrammet och flickorna ifrån Omvårdnadsprogrammet.  Dessa går ofta ett år på IV 

för att sedan helt lämna gymnasieskolan. De som läser vidare inom gymnasiet går bland pojkarna 

oftast till Fordonsprogrammet eller Hotell och restaurangprogrammet, flickorna går till Barn och 

Fritidsprogrammet eller till Hotell och restaurangprogrammet. Angående de ökade kunskapskraven 

inom skolan och om IV-programmet och Barn och fritidsprogrammet så står det i ovan nämnda 

antologi att anledningen till reformen -91 var att minska skillnaderna mellan praktiska och teoretiska 

linjer och på så vis minska de sociala skillnaderna. Det har inneburit ett till studieår för tio procent av 

gymnasieeleverna. Många av dem hamnar nu på IV som har blivit tredje största program. Inte bara 

inom kärnämnena har kraven höjts utan även på karaktärsämnena. På Barn och fritidsprogrammet 

som tidigare var vård och konsumtionslinjerna var tidigare mer praktiskt och har blivit mer abstrakt 

teoretiskt. För en del har det lett till svårigheter som gör att de bytt till IV. 

”Det är framförallt skolämnen som svenska, engelska och matematik som dessa elever stupat på under sin grundskoletid. 

Med höjda teoretiska krav har kunskapsluckorna hos de svagpresterande eleverna blivit mer synliga. Förändrade 

behörighetsregler fr.o.m. hösten 1998 med krav på betyget godkänd från årskurs nio i just dessa ämnen har också inneburit 

att antalet elever till det individuella programmet ökat.” (Broady m.fl. 2000,s. 27).  

Allt fler ungdomar tvingas på grund utav att arbetsmarknaden för unga försvunnit, söka sig till 

gymnasiet. Även till de studieförberedande programmen har ansökningarna ökat. Konkurrensen på 

programmen har även ökat. Det är helt enkelt en allt tuffare miljö i skolorna idag, i många 

hänseenden. Dels är det svårare att komma in, dels är där fler skoltrötta elever, dels är det fler som 

vill vidare till högskola och som kämpar om ett begränsat antal studieplatser på högskolan. 

Sammanfattningsvis så har förändringarna av gymnasieskolan lett till att de tidigare skoltrötta 

eleverna som tidigare kunde samlas på yrkesinriktade linjer idag finns lite varstans i gymnasiet. En 

skolledare beskriver förändringen:  

”Tillvaron var enklare förr, då fanns de skoltrötta och omotiverade eleverna på de yrkesinriktade linjerna. Nu finns de 

överallt” (Broady m.fl. 2000s. 27).  

I en annan studie som till viss del berör den sociala snedrekryteringen, med titeln I en klass för sig 

beskriver Fanny Ambjörnsson hur det ser ut med rekryteringen till de yrkesförberedande 

programmen: 

”De elever som sökte sig till de yrkesförberedande programmen kom i större utsträckning från hem med lägre utbildning, 

inkomstnivå och boendestandard än de som gick på studieförberedande utbildningar” (Ambjörnsson, 2008, s.33). 

Vidare beskriver Ambjörnsson att Barn och fritidsprogrammet inom stockholmsregionen har ett av 

de lägsta intagningspoängen inom gymnasieskolan och dras med ryktet att attrahera elever som inte 

blev antagna någon annanstans. Under tiden för studien var Barn och Fritidsprogrammet ett av de 

mindre sökta gymnasieprogrammen i Sverige, med ungefär 5% av alla elever. Bland de tjejer 
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Ambjörnsson följde motiverade också flera sitt gymnasieval med att de inte hade tillräckliga betyg för 

andra program. Flera av dem hade sökt BF i andra eller tredje hand och kände sig tveksamma till att i 

framtiden arbeta inom vård och omsorg. Enbart ett fåtal av BF-tjejernas föräldrar hade 

högskoleutbildning. Merparten av dem arbetade som exempelvis affärsbiträden, fastighetsskötare, 

fabriksarbetare, busschaufförer eller inom vården och skulle därför kunna karakteriseras som 

facklärd respektive ej facklärd arbetarklass. Några av dem var arbetslösa eller sjukpensionärer 

(Ambjörnsson, 2008, s.33-34). 

Sammanfattningsvis ger litteraturöversikten en bild av hur olika elever tar olika vägar genom skolan 

som är beroende av deras föräldrars utbildningsnivåer och yrkesverksamheter, helt i enlighet med 

det observerade sambandet, den sociala snedrekryteringen. Reformen 1991 tycks ha ökat den sociala 

spridningen mellan programmen, tvärtemot vad som avsetts, och fått effekten att det Individuella 

programmet blivit väldigt stort på grund utav att så många elever misslyckas med sina studier då de 

teoretiska kraven höjts och ytterligare ett skolår i praktiken införts i gymnasiet, mycket på grund utav 

att arbetsmarknaden för ungdomar till stor del försvunnit. Att pojkar och elever med utländsk 

bakgrund klarar sig sämre är ett faktum. Det visar sig att Fordonsprogrammet och 

Omvårdnadsprogrammet hör till dem som har flest avhopp och att Naturvetenskapliga programmet 

har stått sig som det mest elitistiska programmet och till och med enligt viss forskning blivit än mer 

elitistiskt i och med samhällsvetenskapliga linjens nedgradering i och med omvandlingen till ett 

program med breddad antagning.   

 

Metod 
 

Min undersökning bygger på strukturerade intervjuer med 22 elever på tre olika gymnasieprogram 

vid tre olika gymnasieskolor i Uppsala. Jag spelade in intervjuerna på min laptop och sedan gjorde jag 

utskrifter av alla intervjuer för att lättare kunna överblicka och sammanställa resultaten. Dessa 

transkriptioner finns tillgängliga som ett eget dokument. Ljudfilerna ligger kvar i min laptops hårddisk 

som 22 separata dokument. 

I den personliga intervjun får man en kontakt och ett förtroende som kan leda till sanningsenliga 

svar. Detta är bra för reliabiliteten. Anledningen till att välja olika program och skolor är att det kan 

bli möjligt att göra komparationer. Det är bra för validiteten om man kan göra jämförelser. Enligt 

Metodpraktikan så kan en personlig intervju hålla på i upp till en och en halv timme men samtidigt så 

rekommenderas att man skall få så många respondenter som möjligt (Esaiasson m.fl. 2005, s.260-

263). Mina intervjuer tog ungefär 10 minuter att genomföra och mitt mål var att få ett större antal 

intervjuer gjorda så några längre intervjuer var det inte fråga om. Dessutom var jag tvingad att 

genomföra intervjuerna under de lektionspass som den lärare jag kontaktat förfogade över eleverna 

så det innebar en begränsning i möjligheten att arbeta. Angående kontroll över situationen så menas 

i Metodpraktikan att det är bra om man har kontroll på vem som svarar. Detta får jag genom att jag 

vet vilket program respondenterna går, vilken årskurs och sedan handlar ju intervjun mycket om att 

ta reda på vilka de är i fråga om habitus och social bakgrund med familjesituation etc.  För att 

undvika intervjuareffekter så är det lämpligt att ha standardiserade frågor som man ställer till alla. 

Om jag anpassade frågorna under intervjuns gång så ökar risken för olika typ av påverkan ifrån 
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intervjuaren på respondenten. Om intervjuaren ställer endast likadana frågor till var och en så utsätts 

alla respondenter för samma påverkan. Påverkan i en intervjusituation är oundvikligt. Eleverna kan 

uppleva alla möjliga olika känslor när de plötsligt sitter ensamma i ett litet enskilt utrymme med en 

lärarstudent. Jag har strävat efter att vara så saklig som möjligt och liksom läsa upp frågorna med 

samma typ av intonation och utan nyanser för att inte påverka respondenterna.  Metodpraktikan 

förordar att man som intervjuare skall vara aktsam på olika typer av minspel och gestikulerande, 

något jag försökte undvika genom att se på min datorskärm och frågorna så mycket som möjligt 

(Esaiasson m.fl.2005.s,261-294). 

Den personliga intervjun ger möjlighet för eleverna att svara utförligt eller inte svara med mer än: jag 

vet inte. Att spela in intervjuerna ger god reliabilitet då forskaren kan gå tillbaka och höra exakt hur 

eleverna svarade. Dock var det ett relativt omfattande arbete att transkribera intervjuerna men det 

lät sig göras inom ramen för arbetet. Genom en inledande presentation angående studien och de 

etiska aspekterna kunde forskaren motivera elever till att delta som respondenter. I presentationen 

gav forskaren en enkel förklaring av begreppet, ”den sociala snedrekryteringen”, samt exempel på 

frågor.  Presentationen gav eleverna en möjlighet att fundera lite på sin situation och kanske lite på 

sina svar. Intervjuguide omfattar tre olika teman samt en uppsättning standardiserade frågor, se 

appendix. Analysen är en sammanställning för hand i kollegieblock och avprickning av resultaten för 

en typ av simpel statistik som på grund utav det låga antalet intervjuer inte har så hög validitet men 

som eftersom de överensstämmer i hög grad med tidigare forskning känns ganska relevant. Jag 

använde i min analys och avprickning i kollegieblock en indelning av respondenternas sociala hemvist 

följande begrepp: position inom övre medelklass, medelklass, arbetarklass och marginaliserad 

position. Den sista kategorin omfattar arbetslösa och sjukpensionärer. Arbetarklass omfattar en hel 

rad olika yrken som inte krävt högskoleutbildning men även vissa egna företagare. Medelklass 

innebär i min definition att man har yrken som krävt högskolestudier. Sen har vi en typ av övre 

medelklass som är folk med längre högskoleutbildning än fem år och vissa chefer och diplomater. 

Andra begrepp som jag använder i analysen är Bourdieus habitusbegrepp och begreppet den sociala 

snedrekryteringen i enlighet med hur jag har diskuterat i litteraturöversikten. 

 

Urval 

 

Jag har intervjuat sex elever i en högskolestudieförberedande klass som läser naturvetenskapligt 

program med lite olika specialinriktningar och jag har intervjuat fyra elever i en praktiskt inriktad 

fordonsklass, även den med vissa valbara specialiseringar. Sen har jag även intervjuat tolv elever i två 

klasser på barn- och fritidsprogrammet.  

Urvalet gjordes enligt kunskaper om och de kontakter jag har med Uppsalas gymnasieskolor men 

först och främst genom val av olika program, för att få tillgång till elever med olika program och även 

socioekonomisk status och habitus. Detta för att se om det finns skillnader mellan programmen kring 

hur de ser på sin situation i ett rättviseperspektiv. Det är ett medvetet strategiskt urval att välja 

elever ifrån olika program. Exakt vilka elever som blev respondenter valde jag inte ut. Urval till 

respondenter kan därför liknas vid ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval kännetecknas av att 

man tar första bästa person på gatan och det anses vara ”lättjefullt”. De elever som valde att delta 



14 
 

 

kanske inte är representativa, det kanske är de mer talföra eller oblyga som deltar medan andra inte 

lika talföra eller blyga elever faller bort. Det hade varit bättre att slumpmässigt välja ut vissa elever 

som respondenter (Esaiasson m.fl.2005,s.210). Den första grupp jag intervjuade var elever i två 

klasser på barn och fritids-klassprogrammet som gick i den andra och tredje årskursen på ett 

gymnasium som hör till ett av de mest prestigefyllda i Uppsala. Den kontakten fick jag genom att 

deras klassföreståndare varit min handledare under praktik en tidigare termin inom 

lärarutbildningen. Det skulle varit en fördel om jag även haft tid och möjlighet att intervjua elever i 

den första årskursen, gärna under deras första termin, då jag skulle ha kunnat ha större chans att 

intervjua elever som är på väg att hoppa av.  

Sen fick jag kontakt med en grupp elever på naturvetenskapligt program som gick i trean. Detta 

skedde genom att deras klassföreståndare är min tidigare lärare ifrån gymnasiet. Även det ett relativt 

prestigefyllt gymnasium. Även här skulle det ha varit bra att ha intervjuat den första årskursen. 

Den tredje gruppen var fordonseleverna i tredje årskursen och dem fick jag kontakt med genom att 

jag besökte en gymnasiemässa och där fick kontakt med deras syokonsulent. Även här skulle det vara 

en fördel med fler respondenter och gärna då även elever från första terminen, där det enligt 

tidigare redovisad forskning förekommer många avhopp. I den grupp jag intervjuade fann jag ett 

starkt och tydligt habitus som jag skulle vilja kalla en motormanna- eller raggarkultur. Det uppstod 

hos mig funderingar kring om det hade förekommit avhopp i tidigare årskurser och om dessa avhopp 

kunde härledas till en svårighet att anpassa sig till ett dominerande raggarhabitus eller liknande 

problematik. 

Så här i efterhand så skulle jag önska att jag hade sökt kontakt med elever på individuella 

programmet, för att höra om deras syn på rättvisa i utbildningssystemet. Det kan finnas behov av 

ytterligare forskning kring just de mest eftersatta ungdomarna som inte kommit in på gymnasiet eller 

som hoppat av gymnasiet. 

Att välja ut olika program ger en spridning på populationen och möjliggör komparationer. Hade jag 

valt elever i endast en skola, vid endast ett program så hade jag inte kunnat göra komparationer på 

samma sätt. Det är en begränsning att endast 22 elever har intervjuats och det är även olyckligt att 

det blev olika antal ifrån respektive utbildning men jag fick inte tag i fler respondenter i denna lilla 

studie.  
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Genomförande  

Genomförandet gick till så att jag kontaktade ett flertal lärare på skolor jag kände till och bad om att 

få nå vissa elevgrupper och att få hålla en presentation om ämnet för studien samt de etiska 

aspekterna. Jag fick dock endast ett begränsat gensvar. 

Sedan började själva intervjuerna på plats vid skolorna i enskilda utrymmen av olika slag. 

Avgränsningen blev vad jag hann med vid varje tillfälle.  

Etiska aspekter 

De etiska aspekterna begränsar mig i min redovisning av studien då jag hela tiden måste tänka på att 

inte avslöja respondenternas identiteter genom att slarva och uppge för många fakta. Jag har lovat 

eleverna att de skall ha anonymitet och jag presenterade studien enligt följande mall och som anger 

de forskningsetiska principerna:  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer anger fyra huvudkrav som en forskare bör beakta. 

Informationskravet innebär att forskaren skall informera uppgiftslämnare om syftet med studien, att 

det är frivilligt att delta och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Samtyckeskravet innebär att 

uppgiftslämnare skall samtycka till att lämna uppgifter. Konfidentialitetskravet innebär att 

personuppgifter skall behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter insamlade om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål (Vetenskapsrådet http://www.vr.se/). Dessa principer tillämpades genom att 

informera eleverna om vem forskaren är och vad den sysslar med, vad studien handlar om, dess 

teman och huvudbegrepp samt specifikt kring de etiska principerna enligt följande:  

”Studien följer forskningsetiska principer enligt en modell för att skydda Era identiteter och Er 

integritet, det vill säga, Er privata sfär skall respekteras, jag kommer inte att be Er om era namn, jag 

har total tystnadsplikt och resultaten kodas så att ni kallas respondent 1,2,3 etc. Sedan om vi skulle 

råka gå förbi varandra på stan så kommer jag inte att hälsa på Er för det här skall ses som en 

professionell konfidentiell kontakt. Det hela bygger på förtroende. Jag som forskare är här liksom en 

gäst i Er verklighet och som gäst så vill jag uppträda med respekt och ödmjukhet och jag är djupt 

tacksam till alla dem som väljer att delta i denna studie som är helt frivillig. Det kommer inte att bli 

några otroligt pinsamma frågor men en eller annan fråga kan kallas av privat karaktär. Intervjuerna 

tar cirka 10 minuter. Ni har fullständig rätt att inte svara på alla frågor och Ni har även full rätt att 

avbryta intervjun närsomhelst om Ni känner för det.  Det finns dock en liten kanske överraskande 

belöning för dem som deltar. Sen vill jag påminna om att forskning av detta slag är till för att 

förbättra kunskapen om elevers situation och syftet är att förbättra utbildningssystemet för oss alla 

medborgare i Sverige och att det därför är ett värde i sig att ställa upp på forskning, det kan även 

vara en bra erfarenhet att delta för att få möjlighet att reflektera över sin egen situation samt att det 

kan vara intressant att vara med i en undersökning, en del av Er kanske kommer att göra egen 

forskning av liknande typ i Er eventuella fortsatta utbildning.” 

Denna genomgång fick jag möjlighet att hålla i helklass med BF-klasserna och med Naturklassen men 

fick ta det individuellt med fordonseleverna. 
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Resultat  
 

Barn och fritid 

Den första gruppen som jag intervjuade var några elever ur en andra årskursens barn och fritidklass. 

Vid ett senare tillfälle fick jag träffa en tredje årskursklass. Jag fick chansen att göra en 

helklasspresentation om studien inklusive de forskningsetiska principerna. Sammanlagt gjorde jag 

tolv intervjuer inom barn och fritid. Jag tyckte att jag kunde uppleva ett möte med två olika typer av 

habitus inom detta BF-gymnasieprogram, ett som är förankrat i vad vi skulle kunna kalla förorten och 

ett annat som skulle kunna tillskrivas landsorten. Inom barn och fritidsprogrammet sker det ett möte 

mellan dessa olika habitus. Jag fann att det inom barn och fritid inte är någon som tänker läsa vidare 

på högskola i mer än fem år. Vissa tänker börja arbeta efter gymnasiet och en del vill läsa några år på 

högskola. De flesta föräldrarna till dessa elever har inte yrken som krävt längre utbildningar än fem år 

på högskola och föräldrarnas yrken uppvisar en relativt stor spridning av olika verksamheter. BF-

elevernas föräldrar hade sysselsättningarna: arbete inom kommunen (ospecificerat), 

ventilationsmontör, undersköterska, busschaufför, inom försvarsmakten (ospecificerat), ingenjör, 

fabriksarbetare och fabriksarbetare, undersköterska, anställd i affär, politiker, undersköterska, 

förtidspensionär, jurist, affärsägare, jordbrukare, förskolelärare, hjärnforskare, sjukgymnast, 

sjukskriven, förtidspensionär, lärare, brunnsborrare. 

Som svar på min fråga om deras framtidsplaner uppgav fem av BF-eleverna barnomsorg som 

yrkesval, fyra angav socionom, två polis och en militär. 

Dessa resultat kan ses som en bekräftelse på den sociala snedrekryteringen. Många av de intervjuade 

eleverna tänkte inte läsa vidare alls efter gymnasiet utan börja arbeta direkt utan att gå på högskola 

De som tänker läsa vidare planerar att söka sig till högskoleutbildningar som är kortare än fem år. 

Deras föräldrars yrken var övervägande sådana som inte kan tänkas ha krävt mer än fem års 

högskoleutbildning. Det finns dock undantag som bekräftar regeln. Dels har vi en del föräldrar med 

längre utbildning än fem år samt med lite oklar socialstatus som till exempel politiker på högsta nivå i 

annat land och näringsidkare som äger sitt företag. Det var en förälder som var hjärnforskare.  

Dessa resultat tycker jag pekar på ett samband mellan föräldrars utbildning och barnens aspirationer. 

Föräldrarna har inte i övervägande del längre utbildningar än fem år på högskola och barnen väljer 

det inte heller. 

För att koppla resultaten till den första övergripande frågeställningen: Hur ser elever på sambandet 

mellan val av gymnasieprogram och deras egen sociala bakgrund? och den andra övergripande 

frågeställningen om vilka faktorer eleverna själva tror har påverkat dem att välja det program de har 

valt så har respondenter på Barn och fritidsprogrammet uttryckt sig enligt följande, som svar på mer 

direkta frågor om sitt val av program: 

Intervjuaren: Varför valde du den inriktning som du gjorde? Elev: ”Jag gillar barn.” 

Intervjuaren: Upplever du att du gjort något karriärval? Elev: ”Näej inte speciellt.” 
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Intervjuaren: Har du någon som du tror inspirerat dig till karriärval? Elev: ”Nej, det är småsteg genom 

livet, har alltid bara gillat barn.” Den här eleven tycker sig ha valt efter egna preferenser. Samtidigt 

kan man se att denna elev har ett habitus som barn till undersköterska och busschaufför. 

En annan respondent på BF svarade så här på frågan: Skulle du önska att du hade haft möjlighet att 

välja något annat? (om du hade haft toppbetyg) ”Då skulle jag nog vilja så här typ advokat eller nåt 

sånt där.” Detta kan tyda på att den här eleven skulle ha önskat sig en annan position, samtidigt som 

denne även som svar på en annan fråga uttrycker att det kunde ha varit bra med mer stöd i 

matematik i grundskolan.  

Angående den tredje övergripande frågeställningen om elever uppfattar att deras val i någon mening 

är uttryck för orättvisa så svarar en respondent så här på frågan om den upplevt någon orättvisa i 

samband med val av program angående BF-programmets status: ”Det är väl dom andra programmen 

som tycker att det är konstigt, ja, BF har låg status.” Så här säger en annan respondent på BF om 

eventuell orättvisa med den sociala snedrekryteringen: ”Öhh nej det är ju inte orättvist egentligen 

bara att man blir påverkad av sina föräldrar antar jag.” En annan svarade så här på samma fråga: 

”Jag tror inte direkt nån orättvisa, man är rädd för att misslyckas eftersom ingen som du ser upp till 

har lyckats med detta.” Detta citat tycker jag ganska väl sammanfattar hur flera uttryckte sig på BF i 

denna fråga. 

Barn och fritidseleverna kopplar sitt val till föräldrars bakgrund men anger inte att de upplever någon 

orättvisa med hur det har blivit för deras egen del. En eller annan utrycker att det skulle ha varit bra 

med mer stöd i matematik för att uppfylla en mer önskvärd utbildning, dock inget om orättvisa. En 

känsla jag får av eleverna på BF är att de kämpar hårt med sina studier och att de är stolta över sina 

val samtidigt som det märks att frågorna jag ställer gör att vissa respondenter blir lite molokna. Det 

kändes verkligen att jag inkräktade på deras integritet. Två pojkar uttryckte att de inte fick samma 

chans som flickorna att uttrycka sig, att läraren stämplade dem som ”pratiga” och att de i 

diskussioner inte gavs samma utrymme.  

 

Natur 

 

På liknande sätt gick jag tillväga på nästa gymnasium som även det hör till ett av Uppsalas mest 

prestigefyllda. Jag presenterade studien och de etiska förhållningssätten i helklass och sedan satt jag i 

ett sammanträdesrum och tog emot eleverna en och en. Det var en tredje årskurs naturklass. 

Sammanlagt blev det sex stycken intervjuer. Det var en lättsam stämning under intervjuerna och 

natureleverna verkade vara väldigt nöjda och glada med att berätta om sina skolval och det är stolta 

ungdomar även om vissa klagade på den stora mängden nedlagt arbete.  Även här upplevde jag 

kontakt med ett visst habitus. Detta habitus var mer homogent än i BF.  

Naturelevernas föräldrars sysselsättningar är: biokemist, läkare, direktör, major, affärsman, 

vårdbiträde, kirurg, tandläkare, lektor, elektriker. 
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Som svar på min fråga om sina framtidsplaner uppgav natureleverna följande sysselsättningar: två 

psykologer, sjuksköterska, läkare, högskoleexamen i administration, och en militär. 

Här ser vi hur natureleverna väljer att läsa vidare i ganska stor utsträckning på högskola och flera 

tänker läsa mer än fem år. Deras föräldrar har även sysselsättningar som i flera fall krävt mer än fem 

års högskoleutbildning. Således ser vi här hur habitus ärvs.  

Som svar på frågor som berör den första övergripande frågeställningen hur elever ser på sambandet 

mellan val av gymnasieprogram och deras egen sociala bakgrund och den andra övergripande 

frågeställningen om vilka faktorer som eleverna själva tror har påverkat dem att välja det program de 

har valt så har respondenter på natur uttryckt sig på detta vis: 

 Intervjuaren: Varför valde du den inriktning som du gjorde? Elev: ”Ja, jag tycker det är intressant 

med naturvetenskap, pappa är kemist.”  

Ett intressant och talande svar fick jag när jag ställde frågan: Har du någon som du tror inspirerat dig 

till karriärval? Vem eller vad? ”Jag tror min pappa har inspirerat mig, han är läkare, jag har 

automatiskt blivit sådan att jag måste plugga vidare.” En annan respondent på natur svarar så här på 

frågan; skulle du önska att du hade haft möjlighet att välja något annat? (om du hade haft 

toppbetyg). ”Jag valde väl det jag valde, jag fick 320 av 320 så jag kunde välja vad jag ville.” Nästa 

respondent svarade på frågan vad tror du har påverkat ditt val? på ett sätt som speglar utvecklingen i 

Uppsala ifrån industristad till lärosäte: ”Föräldrar och t.ex. morfar, sen kompisar vet jag inte, dom 

valde sam och så där så dem har jag gått ifrån, men att man bor i en stad som Uppsala, det är inte 

okej att bli industriarbetare”.  

Sammanfattningsvis angående vad respondenterna på natur uppgett som påverkat deras val så 

hänvisar flera till föräldrars yrke, alltså social och kulturell bakgrund, deras habitus men även 

skolprestationsbakgrunden och intresse.  Det som den elev som så tydligt uttryckte att man knappast 

kan bli industriarbetare om man är ifrån Uppsala, kan tolkas som närvaron av ett starkt tryck att 

uppfylla ett krav som antagligen kommer av ett visst habitus.  

Så här säger en respondent på natur angående den tredje övergripande frågeställningen om 

eventuell orättvisa med den sociala snedrekryteringen: ”Ja, asså jag tycker det kan vara lite orättvist 

att det kan vara svårt att ta sig fram på nåt annat än vad föräldrarna gör för man har ju en viss 

kompetens inom familjen och att det är lättare att ta till sig den när den finns nära.” En annan säger 

så här: ”Ehh, jag vet inte om det finns en orättvisa så, jag har valt själv, man har alla rätt att välja det 

man vill och alla får en andra chans. Man kan få hjälp, jag tycker att det kan finnas sammanhang med 

om föräldrar ger stöd men man har ett eget val, man får två olika bilder av karriär.” En tredje 

naturelev svarade på samma fråga så här: ”Jag antar väl att eftersom man har föräldrar med högre 

utbildning så har man blivit färgad av det, det ser kul ut vad dom håller på med så då blir man 

intresserad av det.”  

Angående orättvisor i och med den sociala snedrekryteringen så har natureleverna lättare än BF-

elever att uttrycka att det kan finnas något orättvist med att alla elever inte har samma chanser. 

Detta kan hänga samman med att de inte känner sig missgynnade själva. När de talar om orättvisa så 

inkräktar inte det på deras egen identitet eller integritet. De utrycker sig på ett vis solidariskt med 
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andra som inte haft samma chanser som de själva. Flera uttrycker dock att det inte råder någon 

orättvisa i den sociala snedrekryteringen. 

 

 

Fordon 

När jag kom till det tredje gymnasiet så fick jag inte besöka något klassrum utan en bilverkstad där 

man höll på att bygga en bil. Där fick jag sitta i ett litet kontor med eleverna en och en och då tog jag 

och redogjorde för studien och de forskningsetiska principerna med var och en då inget tillfälle getts 

att göra det i helklass. Här mötte jag ett homogent habitus som förankras i landsorten.  Det blev fyra 

intervjuer med fordonselever. 

Fordonselevernas föräldrars sysselsättningar var: bilförsäljare, väktare, rörmokare, förskolefröken, 

lastbilsförare, grävmaskinist, jordbruk och skogsmaskinförare. 

Som svar på min fråga om sina framtidsplaner uppgav fordonseleverna följande sysselsättningar: två 

bilplåtslagare, en billackerare och en tungmekaniker. 

Sambandet mellan elevernas val och föräldrars yrke är även på detta program väldigt tydligt. 

Som svar på frågor som berör den första övergripande frågeställningen hur elever ser på sambandet 

mellan val av gymnasieprogram och deras egen sociala bakgrund och den andra övergripande 

frågeställningen om vilka faktorer eleverna själva anser har påverkat dem att välja det program de 

har valt så har respondenter på fordon uttryckt sig på detta vis: ”Alltid varit intresserad av 

motorfordon pappa säljer bilar var ganska självklart alltid velat det hela tiden” En annan sade: 

”Tycker det va intressant håller på lite hemma roligt helt enkelt.” En tredje sade: ” Jag har hållit på 

med meck hela mitt liv hemma hos farsan” En annan respondent på fordon uttrycker sig så här på 

frågan om han skulle önska att han hade haft möjlighet att välja något annat (om han hade haft 

toppbetyg). ”Nej, ja möjlighet hade jag ju men jag ångrar inte.” Således hänvisar flertalet 

fordonselever till sin sociala och kulturella bakgrund i föräldrars yrke och intressen hemifrån. En 

uttryckte att även om han skulle ha kunnat välja något annat tack vare goda betyg så väljer han det 

han vill.  

Så här säger en respondent på fordon om den tredje övergripande frågeställningen om eventuell 

orättvisa i den sociala snedrekryteringen: ”Nej det tycker jag inte alla har ju chansen att välja så det 

är upp till var och en.” En annan sade: ” Nej, man e påverkad av föräldrarna e väl därför man väljer 

det.” Fordonseleverna uttrycker alltså inte att de upplever att det är någon orättvisa med den sociala 

snedrekryteringen. 
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Sammanfattande analys av resultaten 
 

Eleverna på utbildningen som kallas barn och fritid bor till hälften på landet och till hälften i vad man 

kan kalla förorten. Hälften av dem har varit utomlands i sommar och hälften i Sverige. Flera har 

sommarjobbat. Det är en stark dominans av flickor på utbildningen. De har valt sin utbildning för att 

det är en bred utbildning som ger flera olika möjligheter, dels till arbete inom skola och 

fritidsverksamhet och för att utbildningen ger möjlighet att läsa vidare och för att de trivs med att 

arbeta med barn och ungdom och människor. Flera vill bli socionomer och tänker läsa till detta vid 

högskolan. Mer än hälften önskar att de hade fått mer stöd i grundskolan, främst med matematiken. 

Flera uttrycker att deras utbildning: ”är mobbad”, att den har låg status. De flesta väljer utbildning 

som ligger i linje med deras föräldrars utbildningsnivåer men ett par har ambition att göra 

”klassresor” ifrån en marginaliserad position mot en medelklassposition genom vidare 

högskolestudier. Flera av pojkarna upplever att de diskrimineras av lärare som inte låter dem göra sig 

hörda utan tystar ned dem och stämplar dem som ”pratiga”. Som helhet upplever BF-eleverna inte 

att det är någon orättvisa som lett till deras val, de flesta anser att de har valt fritt, även om en eller 

annan elev förklarar att man väljer något som man tror att man har en chans att klara av i ett 

realistiskt perspektiv med tanke på stöd och möjligheter. På BF möts två lite olika och otydliga 

habitus. Ett habitus som hör samman med landsorten. Det andra med förorten. Habitus är som 

tidigare nämnts ett från hemmet ärvt kulturellt och socialt kapital men även sociala fenomen som 

materiella levnadsvillkor, kultur, språk, kapital och utbildningskapital (Palme, 2008, s. 47;Bourdieu, 

2008 s.53). Det lite lantligare habitus kännetecknas av elever som bor på landsorten och som till 

största delen planerar att arbeta inom området barn och fritid. Dessa elever bor mestadels i villa och 

har föräldrar som arbetar med vitt skilda saker. Dessa elever är lite mer nöjda med sitt val av 

program och klagar lite mindre på utbildningen och är ganska korta i sina svar. Det mesta verkar vara 

självklart för de här eleverna.  Inga elever med utländsk härkomst finns i denna grupp.  

Det andra habitus på BF består av elever som bor i staden eller förorten och flera vill läsa vidare till 

socionomer. De bor i hyresrätter eller bostadsrätter och deras föräldrar arbetar inom ganska 

olikartade yrken. Dessa elever är mindre nöjda med sitt programval och klagar mer på utbildningen 

och önskar i större utsträckning att de hade fått mer stöd. De ger mer utförliga svar och vill förklara 

hur de hamnat där de hamnat, det är inte lika självklart för dessa elever att de skulle gå Barn och 

fritidsprogrammet. En del har hamnat där efter att först ha gått på andra program. Det är i den här 

gruppen som elever med utländsk härkomst finns. Jag får en uppfattning om att det på BF sker en 

viss integration av könen och en integration mellan olika habitus i form av elever från landet och 

elever ifrån förorten. Natureleverna är ganska stressade och uppvarvade individer som ändå är nöjda 

med sina grundskole- och gymnasieutbildningar i fråga om stöd och möjligheter samt kvalitet på 
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utbildningen.  Hälften har varit utomlands och hälften har varit i Sverige på sommaren och några har 

sommarjobbat. De flesta är flickor. De känner att de har fått mycket stöd hemifrån. Även de väljer 

utbildning i linje med sina föräldrars yrke. Nästan alla tänker söka högskoleutbildningar som är fem år 

eller längre. Jag får en känsla av deras stolthet och de verkar uppleva att de är priviligierade som haft 

möjlighet att läsa naturprogrammet. De uttrycker lite mer än övriga respondenter att det kanske kan 

finnas en orättvisa i att elever har olika förutsättningar men de känner sig inte drabbade för egen del. 

Även här känner pojkar av kvinnodominansen och hur läraren lyfter fram flickor i klassrummet och 

hur de som pojkar tystas ned och inte får samma chanser att göra sina röster hörda. På natur är 

flickorna i dominans men där finns även en del pojkar. Hälften av dem bor i centrala staden och 

hälften på landet.  Angående habitus så upplevs det som relativt homogent. Eleverna har ärvt sitt 

intresse för högre studier hemifrån. Man kommer ifrån högutbildade familjer och detta är den 

gemensamma nämnaren, relationen till och förhållningssättet till högre utbildning.  Detta resultat 

stämmer väl överens med studien Den sociala snedrekryteringen och kokurrensen mellan lärosätena 

som presenterades i litteraturöversikten och som beskriver hur det framförallt är studenter som är 

rikt rustade på skolkapital hemifrån som söker sig till utbildningar av elitkaraktär (Broady, Börjesson, 

Palme, 2002, s.34).   

En del av natureleverna planerar redan internationella karriärer. På naturprogrammet fanns ett par 

elever med utländsk härkomst. Det sker liksom vid BF en viss integration av kön och även av elever 

med inhemsk och utländsk härkomst. 

Fordonseleverna i min studie är väldigt nöjda. De är alla pojkar. Detta stämmer med vad som 

nämndes i litteraturöversikten från studien Den sociala snedrekryteringen och konkurrensen mellan 

lärosätena. Arbetarbarn söker sig till arbetarutbildningar som är könssegregerade, killar till kortare 

tekniska utbildningar och flickor till vårdutbildningar eller pedagogiska utbildningar.(Broady, 

Börjesson, Palme, 2002, s.34). 

Alla jag talat med bor i villor på landet och de gillar bilar och att mecka. På sommaren har de varit i 

Sverige och umgåtts med kamrater, åkt bil och festat. En del har sommarjobbat. De är nöjda med vad 

de har fått ifrån grundskolan och de är nöjda med sina praktiska gymnasieutbildningar. De tycker att 

de har fått frihet att välja utbildning och de ser inga orättvisor i sina val. De har alla valt utbildning i 

linje med sina föräldrars yrken. Ingen av dem tänker läsa vidare på högskola utan strävar efter yrken 

enligt deras gymnasieexamina. På så sätt bekräftas i denna studie förekomsten av det i flera tidigare 

studier observerade raka sambandet mellan föräldrars utbildningsnivå och barns studieval i vad som 

kallas den sociala snedrekryteringen (Flodgren, Persson och Eriksson, 2008, s.43). Jag tycker mig 

kunna observera ett tydligt habitus av nedärvda erfarenheter, kunskaper och även en viss kultur som 

råder inom den här gruppen pojkar. De är ett homogent gäng med gott självförtroende och de verkar 

väldigt trygga i sig själva med vilka de är och de verkar nöjda med sina val och de ser det som 

självklarheter. Flera av dem har ägt och kört epatraktorer och flera har redan bil och en livsstil som 

hänger ihop med fordon. De har alla körkort. Deras fäder har inspirerat dem att mecka med bilar och 

andra fordon och de uttrycker hur de alltid gillat att mecka och att det är liksom naturligt för dem. 

Inga elever med utländsk härkomst återfanns inom tredje årskursen på fordonsprogrammet i min 

studie. 
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Slutsatser 
Den här studien bekräftar i stora drag flera tidigare studier om den sociala snedrekryteringen. Elever 

tenderar att välja utbildning i nivå med sina föräldrars yrken (Flodgren, Persson och Eriksson, 2008, 

s.43).  I min studie framkommer det att de intervjuade eleverna ser detta till övervägande del som 

självklart och de utrycker inte att de ser några orättvisor med detta för egen del. De flesta är nöjda 

med sina val men inom BF så finns det en hel del som skulle önska att de hade fått mer stöd med 

matematiken i grundskolan. Angående boendestandard så finns inga tydliga mönster utom det att 

alla på fordon bodde på landet och i villa medan ungefär hälften av natureleverna och BF-eleverna 

bodde på landet respektive i staden/förorten. På BF möts fler olika habitus och samverkar under tre 

år, de övriga utbildningarna var mer homogena. 

Min första frågeställning gällde hur eleverna ser på sitt val av gymnasieprogram och deras egen 

sociala bakgrund. Resultaten visar att eleverna är medvetna om att de påverkats starkt av sina 

föräldrar. Eleverna menar att de har valt av egen vilja men samtidigt ser de sina val som produkten av 

sina föräldrars yrken.   

Min andra frågeställning gällde vilka faktorer som eleverna tror har påverkat deras val. En faktor 

eleverna i undersökningen nämner är sina tidigare skolprestationer som grund för sina val, både som 

begränsning i det fallet de hade medelbra resultat samt som möjlighet i de fall de hade goda 

studieresultat i grundskolan. En del svar verkar tyda på att vissa elever ser det som att de har en sorts 

intresse eller att de passar bra i sin roll. På natur så uttrycker en del elever att de har valt sin 

utbildning eftersom de hade möjlighet att välja spetsutbildningar tack vare sina i grundskolan 

förvärvade betyg. På fordon uttrycker flera att de lärt sig mecka av sina fäder. Fordonsgrabbarna ser 

sitt val av fordonsutbildningen som en självklarhet, det är något som liksom hängt med dem på 

vägen. Man skulle kunna kalla det för att de hänvisar till ett habitus utan att man för den sakens skull 

behöver anta att de funderat över habitus betydelse. Flera uttrycker även att de har intresse för det 

område de utbildar sig inom. Dessa förklaringar skulle kunna tolkas som av psykologisk karaktär men 

andra förklaringar såsom habitus ger en strukturell förklaring. Förklaringen till elevernas val ligger 

främst i att de uttrycker att de har valt som de gjort mycket på grund utav deras föräldrar. En del har 

inspirerats av en bror, eller syster eller annan släkting.  

Den tredje frågeställningen angående om eleverna uppfattar att deras val i någon mening är uttryck 

för orättvisa så uttrycker en del att det kan vara en orättvisa att det existerar en social 

snedrekrytering men inte för deras egen del. Vissa önskar dock att de skulle haft mer stöd, särskilt på 

BF och detta kan tyda på att de ändå känner sig till viss del missgynnande. Hur eleverna uttrycker 

skillnader mellan programmen är mest tydligt genom BF-eleverna som säger att BF ses som lågstatus. 

Den fjärde övergripande frågeställningen gällde skillnader mellan de olika programmen och jag kan 

konstatera att det är väldigt liknande orsakssamband mellan föräldrars utbildningsnivåer och 

yrkesverksamhet och hur elevernas utbildningsvägar och framtidsutsikter ser ut. Mest tydligt är det 

på Natur och Fordon. Skillnaderna ligger i de olika habitus som de olika programmen representerar. 
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Diskussion 
I min studie kan man se tecken på att ett visst habitus är dominerande inom olika utbildningar. På 

fordon verkar ett lantligt fordonsorienterat habitus dominera. På natur är de flesta barn till 

högskoleutbildade och på BF så möts olika habitus från landsort och förort. I den här undersökningen 

har vi sett att inte många elever uttrycker att de upplever någon orättvisa med den sociala 

snedrekryteringen. Då kan man fråga sig varför vi som skall arbeta i skolan skall ha som uppdrag att 

motverka den sociala snedrekryteringen? Det finns andra anledningar än ett rättviseperspektiv att 

hjälpa och lyfta de tillbakasatta grupperna som kan poängteras. Högre utbildning är bra för 

befästandet av demokratiska värderingar och för den ekonomiska utvecklingen (Oskarsson och 

Widmalm, 2010, s.39, Fregert och Jonung, 2008, s.160). De grupper som det går sämst för i skolan 

idag verkar vara elever med invandrarbakgrund och pojkar. En del pojkar upplever problem på 

kvinnodominerade program såsom barn och fritid och natur. Allmänt sett går det sämre för elever i 

matematik. Det är viktigt att ta till vara på de ungdomar som vi har och att ge dem de bästa 

möjligheterna att komma vidare i utbildning med relativt lika chanser och med en glädje och en 

trivsel som är så viktig för hur skolan upplevs. Skolan är en del av samhället. Om elever 

marginaliseras i skolan så ökar risken för att de sedan marginaliseras i samhället i stort.  

En del normativa slutsatser som jag kan dra ur denna begränsade intervjustudie är att den svenska 

skolan fungerar klasskonserverande och även könsmässigt segregerande. Regeringen borde investera 

mer i matematikstöd i grundskolan för att göra ett kunskapslyft i den unga befolkningen samt även 

för att motverka segregeringen och klasskonserveringen så verkar det som om man borde investera 

mer pengar på matematikstöd i grundskolor, samt att pojkar borde få större möjligheter på 

kvinnodominerade program att göra sina röster hörda utan att stämplas som pratmakare. 

En investering i mer satsning på matematik för de nämnda eftersatta grupperna kan resultera i en 

ekvation där 1+1=3 om vi räknar med att vi för investerad krona och elevens eget arbete kan få: 

rättvisa, ekonomisk utveckling och ett befästande av demokratins värderingar. 
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Appendix  
 

Intervjuguide 
Sex stycken huvudteman med respektive tre underteman i en intervjustruktur:  

Tema 1-2: Elevers sociala bakgrund, föräldrars sociala bakgrund, social situation. 

Föräldrars yrke 

Föräldrars utbildning 

Boende under uppväxttiden 

Jag börjar med att starta upp intervjun genom att tala in kön på elev, manlig, kvinnlig, och sedan talar 

jag in ett nummer som blir liksom en kod för respektive intervju. 

Frågor: Lever dina föräldrar? Bor du med någon av dina föräldrar? Har du några vårdnadshavare? Vad 

sysslar dina vårdnadshavare med? Är du myndig? Har du några syskon? Vad gjorde du i somras? Har 

http://www.scb.se/Pages/PresRelease____337053.aspxs
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du tillgång till dator? Har du en egen dator? Sysslar du med någon sport/idrott? Hobby? 

Fritidsintresse? Har dina vårdnadshavare någon hobby eller annat intresse? (föreningsliv, politiskt 

engagemang, övrigt) Har du någon som kan skjutsa dig i bil? Har du körkort? Har du traktorkörkort? 

Har du moped? Har du cykel? Åker du buss? Vart är du uppväxt? Vart bor du? Ort? Stadsdel? 

Hyresrätt? Bostadsrätt? Villa? Har du någon utländsk koppling? Härkomst? Bakgrund? Har du bott 

och levat utomlands?   Hur många år i Sverige?  

Tycker du om godis? Vad föredrar du, choklad eller vingummin? Hur är din hälsa? Röker du?  

Tema 3-4: Elevers val av gymnasium, praktisk/yrkesförberedande eller 

teoretiskt/högskoleförberedande, syn på val av gymnasium, karriärvägar. 

Frågor: Kom du in på ditt förstahandsval eller andra/tredjeval till gymnasium? Varför valde du den 

inriktning som du gjorde? Har du koll på vad du vill syssla med i ditt liv? Vad? Upplever du att gjort 

något karriärval? Har du någon som du tror inspirerat dig till karriärval? Vem eller vad? Är du nöjd 

med ditt val av gymnasieutbildning? Vad tror du har påverkat ditt val? Kompisar? Syskon? Föräldrar? 

Släktingar? Grannar? Flickvän/pojkvän? Lärare? Syo? Vad har någon du diskuterat med om ditt 

gymnasieval sagt till dig? Var det svårt att välja? Skulle du önska att du hade valt något annat? Skulle 

du önska att du hade haft möjlighet att välja något annat? (om du hade haft toppbetyg)  

Tema 5-6: Upplevelser av utbildningen eleven erhållit, stöd, önskedrömmar. Rättviseperspektiv. 

Frågor: Skulle du önska att du hade fått mer hjälp i grundskolan? (Kan jag få fråga vad?) Visste du vad 

du gjorde när du valde gymnasium? Har du lyckats bra med din gymnasieutbildning? Är du nöjd med 

din gymnasieutbildning? På vilket sätt? Skulle du önska att du hade fått mer hjälp med din 

gymnasieutbildning? På vilket sätt? Ska du söka till universitet/högskola? (har du någon ide´ om vad 

du vill söka?) Har du något jobb/praktik på gång när du slutar gymnasiet? (jobbar du med något?) 

Vad ska du göra sommaren efter gymnasiet, har du någon plan? Tycker du att grundskolan och 

gymnasiet har behandlat dig rättvist? Kan du berätta om någon orättvisa du har blivit utsatt för 

under din utbildning, grundskola/gymnasium? Någon orättvisa i samband med ditt val av utbildning?  

Hur ser du på detta faktum: barn till akademiker (folk med högskoleutbildning) väljer att läsa på 

högskola i högre utsträckning än de barn som har föräldrar som är företagare eller anställda vilka mer 

väljer yrkesförberedande gymnasieprogram?  Ser du någon orättvisa med detta? 

Hur ser du på regeringens förslag att inrätta en ettårig helt praktisk gymnasieutbildning? Ingen 

svenska, engelska, matematik, samhällskunskap, historia.  Praktik och uppföljning av lärlingskap. 

Är det något i din utbildning som du tycker varit onödigt? Har du upplevt någon aspekt av 

utbildningen som plågsam?  

Alla frågor är öppna för modifikation i stundens ögonblick. 

 

///Slut teman///Slut frågor/// Intervjun avslutas med ett stort tack och utdelande av en 

blyertspenna./// 
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Jag valde teman 1-2 för att kartlägga elevernas sociala tillhörighet. 3-4 för att kartlägga varför de tror 

att de går den utbildning de går. 5-6 för att se hur de trivs med sitt öde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


