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1 Bakgrund 
 
Det finns främst tre anledningar till att jag valde att skriva om högstadieelevernas val 
till gymnasiet. Den första är att jag själv befann mig i valet och kvalet när jag skulle 
välja program. Jag var en ganska medelmåttig elev på högstadiet och jag trodde att 
nästan alla mina kompisar skulle välja yrkesförberedande program. Jag var länge inne 
på det jag med. Mina föräldrar tyckte det var viktigt att jag valde något som jag skulle 
trivas med, men samtidig framhöll de att det alltid fanns möjligheten att hoppa av och 
välja något annat program om jag skulle upptäcka att jag valt fel. Det som påverkade 
mitt val mest tillslut var ändå jag själv. Jag bestämde mig till slut för att testa det 
naturvetenskapliga programmet då det ger en bred utbildning eftersom jag inte hade 
en aning om vad jag ville bli. Med anledning av denna bakgrund är jag intresserad av 
vad som påverkar högstadieelevernas val till gymnasiet. 
 
Den andra orsaken är att trots att det naturvetenskapliga utbildningen är en mycket bra 
språngbräda till ytterligare studier så är det relativt få som väljer det programmet. Det 
finns väldigt många ungdomar som har den kunskap och ambition som krävs för att 
klara av det men som ändå väljer ett annat program. Det jag börjar fundera på utifrån 
detta är vad som gör att eleverna väljer som de gör till gymnasiet. 
 
Den sista anledningen är att det naturvetenskapliga programmet nästan alltid 
framhålls som den svåra plugglinjen som man måste vara en riktig plugghäst för att 
klara av. Denna information har man fått från många olika håll sedan man var ganska 
ung. Jag är därför nyfiken på var denna information kommer ifrån och hur den yttrar 
sig. 
 
 
 
2 Syfte och problemformulering 
 
Genom enkätundersökning och intervjuer med elever i 9:an som precis valt till 
gymnasiet, vill jag få vetskap om vad som påverkar deras val till gymnasiet. Jag vill 
även få reda på varför de valt som de valt till gymnasiet. Eftersom jag har valt att 
koncentrera mig lite extra på det naturvetenskapliga programmet så är jag särskilt 
intresserad av vad de tror krävs av dem som går detta program. Jag undrar även över 
vad och av vem de har fått information om detta program.  Utifrån dessa ramar har 
följande frågeställningar formulerats. 
 

�� Vad eller vem påverkar valet till gymnasiet? 
�� Varför väljer eller inte väljer man det naturvetenskapliga programmet? 
�� Vad tror eleverna krävs av den som väljer det naturvetenskapliga programmet? 
�� Vilken information har man fått om det naturvetenskapliga programmet och av 

vem? 
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3 Tidigare undersökningar 
 
3.1 Påverkan på valet till gymnasiet 
Enligt Solomon Simovicis undersökningar i hans bok Obeslutsamhet hos elever på 
Högstadiet och Gymnasiet så anser årskurs nioeleverna att det som främst påverkar 
deras framtidsplaner är följande: 

-Intresset av att hjälpa andra människor som är gamla och sjuka 
-Yttranden om de äldres påverkan 
-Intresset för att under de närmaste 10-15 åren prioritera ett intressant arbete 
-Yttranden om hur mycket äldre personer över 65 år varit med och bestämt vad de ska 
göra efter nian. ( Simovicis s.81-82. ) 

Dessa faktorer handlar allmänt om vad som påverkar elevernas framtid. I en mer 
specifik undersökning om elevernas val till gymnasiet så har Skolverket tillsammans 
med verket för högskoleservice ett projekt som de kallar för NOT, förkortning för För 
naturvetenskap och teknik. De genomförde en undersökning i början av 1994, där        
resultaten redovisas i häftet Mer formler än verklighet. 
I undersökningen fick de fram främst fyra saker som påverkar elevernas val till 
gymnasiet. 
 
1. Syo-konsulenten 
De flesta elever verkar ha samtalat med Syon om valet. Många anser att 
informationen är bristfällig och att de velat ha mer information. Detta tror NOT dock 
är ett sätt att projicera sin obeslutsamhet på Syon. NOT kom fram till att många 
ungdomar inte anser sig påverkats av Syon. NOT tycker sig se att de som är mest 
osäkra är de som främst känner sig påverkade av Syon. 
 
2. Syskon 
Påverkan från äldre syskon verkar vara relativt stark enligt NOT. Ungdomarna 
berättar att de har diskuterat med sina syskon om de olika programmen på gymnasiet. 
Det verkar också som om många ser upp till och jämför sig med sina syskon. 
 
3 Lärare 
Enligt NOT så påverkar läraren eleverna på flera sätt. Dels kan en bra lärare göra att 
man blir intresserad av ett ämne och dels uppmuntras vissa elever, särskilt de duktiga, 
till att välja på ett visst vis av läraren. Påverkan från läraren verkar vara störst på de 
elever som har goda studieresultat och valt Natur, men svagare på de som valt 
yrkesförberedande program, anser NOT. 
 
4. Kamrater 
NOTs undersökning visar att det inte är avgörande att välja samma inriktning som 
kompisarna., men att det finns där som en påverkande faktor. Vissa elever verkar 
tycka att det är bra med någon kompis som valt samma, medan vissa tycker det ska bli 
kul att få nya klasskamrater. 
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3.2 Varför man väljer som man väljer 
 
3.2.1 Varför man väljer Naturvetenskapliga programmet 
I en annan undersökning utförd av NOT som redovisas i häftet Ungdomars attityder 
till naturvetenskap och teknik,  så menar de utfrågade eleverna att valet till gymnasiet 
också innebär hur många år till man orkar plugga. Väljer man Naturvetenskaplig eller 
Samhällsvetenskaplig, Sam måste man vara beredd på att läsa vidare ytterligare några 
år. I samma undersökning kommer man fram till att en grupp elever väldigt tidigt 
bestämmer sig för att läsa Naturvetenskapliga programmet, NV. De anser sig vara 
födda ”naturare”. 
 
Undersökningen visar också att det finns en del elever som väljer NV i sista sekunden. 
Enligt NOT beror detta först och främst på att de har ingen aning om vad de vill bli, 
därför väljer de NV för det är en bred inriktning. En annan sak som dessa har är 
ganska bra betyg så de tror de kommer att klara av det. 
 
Sammanfattningsvis: 
Eleverna: 
Tror sig orka studera vidare även efter gymnasiet 
Anser sig vara född ”naturare” 
Vet inte vad de vill bli 
Tycker NV ger en bred grund 
Har bra betyg 
 
3.2.2 Varför man inte väljer Naturvetenskapliga programmet 
Den största anledningen till att man inte väljer NV verkar vara att man inte är 
intresserad av NO och matematik, anser NOT. Eleverna tycker andra ämnen är 
roligare eller är duktigare i dem. En annan anledning är att man är rädd för 
konkurrensen och att man inte kommer hinna med i tempot. Många tror att det 
kommer vara mycket duktiga elever på NV som man inte riktigt kan mäta sig med. 
Enligt NOT har också NV rykte om sig att vara det svåraste programmet och detta 
skrämmer många elever. En annan stark anledning till att man inte väljer NV är att 
man är orolig för att inte hinna med något annat än att plugga. Eleverna är rädda att 
fritidsintressen och kamrater blir lidande. 
 
Sammanfattningsvis: 
Eleverna: 
Är inte intresserade av No och matematik 
Är rädda för konkurrensen  
Vet inte om de klarar av tempot 
Tror inte att de får någon fritid 
 
I Simovicis Obeslutsamhet hos elever på Högstadiet och Gymnasiet har hans 
undersökningsgrupp i årskurs 9 följande förklaringar till varför det är så svårt att 
bestämma vad man ska göra efter högstadiet: 

Man vet inte om man blir antagen 
Man vet inte om man klarar av det man vill göra 
Man vet litet om vad man kan göra 
Man vill inte bestämma sig ännu ( Simovicis s.86 ) 
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3.3 Egenskaper som krävs för det Naturvetenskapliga programmet 
Enligt NOTs båda undersökningar finns det några egenskaper som ungdomarna tror 
att det krävs för att klara av NV. NOT tycker att vissa egenskaper är ganska lätt att 
förstå att de tycker man ska ha. Dels att man ska tycka om No, ha bra betyg och en 
vilja att läsa vidare efter gymnasiet och dels, överraskande nog, menar eleverna 
nämligen också att man behöver vara mogen. De anser att det är bra om man har 
mognat som person och därmed skaffat sig ett skapligt självförtroende. Detta kan vara 
bra så att man tror på sig själv och är så disciplinerad att man verkligen orkar plugga. 
En annan sak som tycks vara viktig är att man kan identifiera sig med de personer 
som studerar på NV, man tror nämligen att det blir jobbigt och svårt att ta sig igenom 
studietiden om man känner sig utanför och inte har något mer gemensamt än 
studierna.  
 
Sammanfattningsvis: 
Eleverna: 
Tycker om och har en förståelse för de Naturvetenskapliga ämnena. 
Har ett intresse av att läsa vidare efter gymnasiet 
Har bra betyg och är ambitiösa 
Ska vara mogna 
Ska kunna identifiera sig med andra som studerar NV 
 
 
3.4 Information om det Naturvetenskapliga programmet 
Varifrån kommer elevernas uppfattningar om NV, och varifrån har de fått 
informationen. Enligt NOT anger ungdomarna främst föräldrar, elever som går eller 
gått NV och lärare som informationsgivare. Det visar sig i NOTs undersökningar att 
elever med föräldrar som gått liknande program har fått sin information av dem och 
byggt upp sin uppfattning utifrån den. Många elever anger även att de känner någon 
som går eller har gått NV. Dessa har berättat för dem hur de tyckte det var. Eleverna 
menar också att det förekommer en allmän ryktesspridning om alla program och där 
även om NV. NOT menar också att det finns elever som fått en viss information av 
sina lärare. Men den informationen är mer av slaget att det är ”duktiga” elever som 
går NV, eller det är ”svårt” att gå NV. 
 
När det gäller kontakten med syokonsulenten så visar Jarl Bengtssons undersökning i 
boken Utbildningsval, utbildningsforskning och utbildningsplanering att ca 50 % av 
eleverna tog kontakt med Syokonsulenten för att få information. Av dessa var det ca 
60 % tjejer. Jarl Bengtsson tar även upp frågan om var eleverna finner sina 
informationskällor inför valen. Det var främst två alternativ som framstod som 
viktigast. Det första var ”vad jag själv vet att jag passar till” som drygt 50 % hade 
svarat. Det andra var Syon som nästan 50 % hade valt. Alternativen som kom sedan 
var far och sommarjobb som låg mellan 10 och 20 %.  
 
Sammanfattningsvis: 
Eleverna får sin information från: 
Föräldrar som gått liknande program 
Elever som går eller har gått NV 
Lärare 
 
 



  8

4 Metod och genomförande 
 
4.1 Metodval 
Jag valde att göra både en enkätundersökning och intervjuer i min undersökning. Alla 
elever i de tre klasser jag undersökte fick svara på mina enkäter. Jag valde sedan ut ca 
en tredjedel i varje klass för en lite mer djupgående intervju. Jag valde att göra på 
detta sätt för att få med både en kvantitativ del i enkäten och en mer kvalitativ del i 
intervjuerna.  
 
Totalt svarade 41 elever på min enkät, varav 19 pojkar och 22 flickor. Dessa fördelade 
sig på detta vis över de olika skolorna: 
 
 Killar Tjejer Totalt 
Skola 1 5 9 14 
Skola 2 9 4 13 
Skola 3 5 9 14 
 
Enkäten (Bilaga 1) är uppbyggd så att först kommer två alternativfrågor, vilka jag 
valde för att man enkelt skulle kunna se hur svaren över alla svarande utföll. De fyra 
frågor som återstår på enkäten är mer öppna frågor och är till för att jag inte bara vill 
binda de svarande till några alternativ på alla frågor. De är också en slags introduktion 
till intervjun som följde.  Judith Bell (1993) skriver i sin bok Introduktion till 
forskningsmetodik att öppna frågor helst ska följas av en intervju dessutom tycker hon 
att alternativfrågor kan vara bra om man är ute efter en graderad bedömning av 
någonting. 
 
4.2 Genomförande och urval  
Anledningen till att jag valde att göra min undersökning i tre olika skolor istället för 
att göra den i tre olika klasser på en skola, var att jag på det sättet får ett mer utspritt 
undersökningsområde. På det viset undviker jag att bara få en skolas svar som kanske 
inte alls är representativ för en annan skola. 
 
Jag ville dessutom göra min undersökning på så olika skolor som möjligt. Därför tog 
jag kontakt med tre skolor i förhållandevis olika bostadsområden i en medelstor 
svensk stad. 
 
Skola 1 Förort med i stort sett bara villaområden. 
 
Skola 2 Förort med nästan bara hyreshus/radhus och ett ganska stort antal  

invandrarelever. 
Skola 3 Förort med blandade elever från både villaområden och hyreshus. 
 
 
Lärarna och jag kom överens om passande tillfällen för mig att komma och göra mina 
enkätundersökningar och intervjuer. 
 
När jag kom ut i klasserna presenterade jag mig kort för eleverna och berättade lite 
om varför jag var där. Eleverna fick ut mina enkäter och de lämnade tillbaka dem allt 
eftersom de var klara, detta tog mellan 10 och 20 minuter. När alla var klara tog jag 
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med mig enkäterna och gick in i ett annat rum. Där tittade jag snabbt igenom svaren 
och valde sedan vilka elever jag skulle intervjua. 
 
Urvalet till intervjun byggde helt på deras val till gymnasiet. Jag ville helst ha två som 
valt det naturvetenskapliga programmet, två som hade valt det samhällsvetenskapliga 
programmet och två som valt ett yrkesförberedande eller annat program. Detta för att 
få olika synvinklar på valet till gymnasiet. Ibland gick inte detta att genomföra då 
exempelvis bara en hade valt Sam i en klass. 
 
De elever jag valt fick sedan komma ut en och en till mig. Jag frågade dem om det 
gick bra att jag spelade in dem på band och det gick bra i samtliga fall. Varje intervju 
tog ca 5 minuter. Alla intervjuer genomfördes på nästan identiskt vis. Jag började att 
förklara hur den skulle gå till sedan frågade jag de frågor som jag hade valt till 
intervjuerna. Frågorna ställdes alltid i samma ordning. Ibland frågade jag den 
intervjuade om han/hon kunde utveckla något svar. Jag avslutade intervjuerna med att 
be eleven förklara och utveckla vissa svar på enkäten. 
 
Jag har valt att ändra det språkliga så lite som möjligt när jag redovisar ungdomarnas 
enkätsvar. Detta för att inte förlora en viss levande känsla i svaren. Det enda jag har 
ändrat är uppenbara stavfel. I intervjusvaren har jag också valt att ändra så lite som 
möjligt i elevernas ordval med mera. Men här har jag fått lov att snygga till en del i 
ordföljden och meningsbyggnaden eftersom talspråk är en viss skillnad mot 
skriftspråk. 
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5 Resultat 
 
5.1 Resultat enkäter 
 
 
Fråga 1. 
Vad har du valt eller tänkt välja för gymnasial utbildning? 
(Siffrorna anger procent) 
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 Skola 1 Skola 2 Skola 3 Sammanlagt 
  Pojkar/Flickor 
Naturvetenskapliga prog. 60/11 11/100 0/22 21/32 
 
Samhällsvet. Prog. 0/22 11/0 40/56 16/32 
 
Annat teoretiskt prog. 0/11 11/0 20/0 11/5 
 
Yrkesförberedande prog. 20/0 22/0 20/11 21/5 
 
Annat prog.  20/56 45/0 20/11 31/27 
 



  12

Fråga 2. 
Vad eller vem har påverkat ditt beslut? 
( Fler än ett alternativ får väljas. Siffrorna anger procent. ) 
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Skola 3 
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  Skola 1 Skola 2 Skola 3 Sammanlagt 
  Pojkar/Flickor 
Föräldrar  20/33 67/75 40/33 47/41 
 
Syskon  20/22 22/50 20/11 21/23 
 
Syokonsulent 0/0 0/0 0/33 0/14 
 
Kompisar  0/22 22/25 0/33 21/23 
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Media  0/0 11/0 0/11 5/5 
 
Lärare  0/0 11/25 0/0 5/9 
 
Arbetsmarknaden 0/11 44/0 20/11 26/9 
 
Jag själv  20/22 22/100 80/44 37/45 
 
 
 
 
Fråga 3 
Varför har du valt eller inte valt det naturvetenskapliga programmet? 
 
 
Skola 1 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
 
P - Jag vet inte vad jag vill jobba med än och då är det bra med en bred utbildning. 
Jag valde natur istället för sam för att jag tycker att det är roligare att plugga No än 
So. 
F - Jag har valt omvårdnad men har ändrat mig eftersom jag kom på att jag var för 
smart för det. Jag valde då natur med tanke på att det ger många valmöjligheter. 
P - Dels min pappa avråder mig från annat dels att det är bra med bred kompetens 
när man väljer utbildning. 
P - För att jag vill ha ett bra framtidsjobb. 
 

De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
F - För att jag är mer intresserad av So-ämnena än vad jag är av No-ämnena. 
Dessutom vill jag arbeta i samhället med människor. 
F - Jag valde mellan naturvetenskapsprogrammet och samhällsprogrammet. Jag vill 
ha en bra grund men gillar sam-ämnena mer än fysik, kemi och liknande. 
 

De som valt annat teoretiskt program 
 
F- För att jag inte tycker att det är så kul med naturvetenskapliga ämnen, och så vill 
jag bli advokat. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P- Kontorsfobi och sånt. 
 
 De som valt annat program 
 
P- För mycket matte för mig. 
F- Jag tycker inte om dom ämnena som man läser. 
F- Jag har alltid velat jobba med turism. Dessutom orkar jag inte med så mycket 
plugg. 
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F- Det intresserar mig inte. 
F- Mina brorsor gick den linjen och den verkade slitsam, dessutom var estetisk musik 
nästan ett självklart val för mig. 
F- För jag ville inte. 
 
 
 
 
 
 
 
Skola 2 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F - För att den är mest utvecklad i samhället och den har intressanta grenar som 
hjälper en i livet och det är nyttigt att kunna naturvetenskap. 
F - Jag har alltid velat läsa natur på gymnasiet så jag valde det för att jag själv ville 
det och var intresserad av det. 
P – För att man får en bred kunskapsbredd och kan söka vidare till nästan vad som 
helst. 
F – Jag valde för att jag tycker om sådana ämnen och sen senare har jag större 
möjligheter till vidare utbildning. 
F – Därför att man har större möjligheter i framtiden. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – Det är för mycket matte. Språk och So är mina starkaste sidor. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
F – Det är inte roligt 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P – Det verkar inte så roligt. 
P – Jag är inte intresserad av det programmet. 
 
 De som valt annat program 
 
P – Det är för likt grundskolan. Man börjar bli trött på skolan vid det här laget. 
P – Jag valde inte detta för att det är inte så mycket datorinriktat. 
P – Det verkar tråkigt. 
P – Det är för lite praktiskt. 
 
 
Skola 3 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F – Så jag kan läsa vidare senare. Så jag får läsa kemi och biologi m.m 
F – Det är No-ämnena jag tycker är roligast och jag vet ingen annan linje som jag 
vill gå. Alltid velat gå natur. 
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 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – För att det är väldigt jobbigt, ( har jag hört ) och jag tror inte att jag skulle klara 
av det. Mycket natur. 
F – Tycker inte om biologi och kemi. 
P – Tycker inte det är så kul med No-ämnen. 
F – För att jag är så jäkla dålig i matte och alla no-ämnen utom biologi, och jag 
saknar intresse. 
F – Jag är mer intresserad av språk och So än av No-ämnena. 
F – Jag är inte så duktig eller intresserad av naturämnena. 
F – Jag tycker det är för mycket matte och No ämnen. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
P – Jag tror nog inte jag klarar av sådär mycket pluggande. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
F – Jag är inte så bra på kemi,  fysik, teknik och matte. 
P – Därför att jag spelar hockey och skulle inte hinna med, och sen ska jag gå 
hockeygymnasiet på Ljunkan, där finns inte naturprogrammet. 
 
 De som valt annat program 
 
F – Jag ville inte jobba inom något som man kan utbilda sig till på den linjen. 
P – Jag är intresserad av musik och vill gå estetiska med inriktning musik. 
 
 
 
 
Fråga 4  
Varför tror du inte fler ungdomar väljer detta program? 
 
Skola 1 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
P – Det är svårt att förstå alla No-ämnen. På skola 1 har vi haft ont om tid när vi 
arbetat med ett område. 
F – Jobbigt. För mycket matte, inte många vill läsa matte pga att det är tråkigt. 
Många tycker också att det är svårt. Fysik är också svårt för många kanske. 
P – Det anses vara jobbigt, många som har svårt för matte väljer något annat. 
P – För svårt, kanske. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
F – För att det är mycket plugg kanske. 
F – För att det anses tillsammans med sam som det svåraste programmet. Det är 
mycket matte och pluggande. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
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F – För mycket matte. De vill kanske jobba mer med människor. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P – De vill jobba mer praktiskt kanske. 
 
 De som valt annat program 
 
P – Ingen aning. 
F – Det är mycket teori och man måste ha höga poäng. 
F – Många har nog föreställningen om att det bara är såna med bra betyg som 
kommer in. 
F – Trötta på skolan. 
F – Det verkar vara en slitsam linje och man måste plugga vidare i ganska många år. 
På universitetet brukar det vara svåra linjer inom naturvetenskap också. 
F – Vet ej. 
 
Skola 2 De som valt de naturvetenskapliga programmet 
 
F – För att de tror att det är mycket plugg och att man inte kommer att ha någon 
fritid. 
F – För att det kan vara en jobbig linje man får lägga ner mycket tid på det efter 
skolan och så. 
P – För att de inte tycker om naturvetenskapliga ämnen. 
F – De kanske tycker det är svårt, för mycket plugg, eller så har de inte kunskaper 
från grundskolan. 
F – Därför att de tror inte att det kan nå upp till målen och de flesta anser denna linje 
som en ”plugglinje” därför avviker de flesta. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – Det är mycket plugg. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
P – Alla har inte samma intressen. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P – För de kanske inte tycker om det programmet. 
P – Vet ej. 
 
 De som valt annat program 
 
P – Vet ej. 
P – Vet ej. 
P - . 
P – Vet ej. 
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Skola 3 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F – Tror att det är svårt, krävs att man pluggar rätt mycket. 
F – För mycket matte, kemi, biologi och fysik. Svårt att förstå om man inte är 
intresserad. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – Jag vet faktiskt inte riktigt. Kanske inte klarar av det. Mycket matte och natur. 
F – Därför att det varnas för mycket studerande och då föredrar många att gå sam. 
Sedan måste man ju läsa till matte E. 
P – Verkar kanske tufft och jobbigt. 
F – För att jag tror att det är mycket plugg och det vill nog inte alla. 
F – Det är ett svårt program och många ungdomar orkar inte med det tempot. Många 
tycker bättre om So tex samhällskunskap. Kanske för att man känner att det är ett 
viktigare ämne och det påverkar en själv mer. 
F – Det är väl en svår linje. Många tror att man bara hinner plugga. 
F – Jag tror att det är för svårt om man inte är intresserad av No. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
P – För att dom vet att dom inte klarar av det. För att det är mycket svår matte och 
sånt. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P – Därför att det är så mycket matte och No-ämnen. 
F – Man har hört att det är en ” plugglinje”  många kanske tror att de inte klarar av 
det. 
 
 De som valt annat program 
 
F – Många tror nog att det är en tuff och jobbig linje. 
P – Dom vill inte plugga så hårt eller så är dom inte intresserad av natur. 
 
 
 
Fråga 5 
Hur ser en typisk naturvetare ut för dig? (utseende, egenskaper, framtida yrke, 
m.m.) 
 
 
Skola 1 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
P – Inget speciellt utseende. Smarta människor med välbetalt yrke, typ ingenjör. 
F – Inte på något annat sätt än någon annan. Kanske en del ser lite nördiga ut. 
Många pluggar extremt mycket. Man kan bli det mesta när man gått natur tex doktor. 
Snobbiga kanske. 
P – Det finns ytterst få typiska människor. 
P – Kostym, rik och arbetar inom sjukvården. 
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 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
F – Intelligent, glasögon, ambitiös, lång, ska bli forskare m.m. Närå, skoja. En 
naturvetare kan nog se ut lite hur som helst. 
F – Det är väl en som vet vad han vill, antagligen rätt självmedveten. Smart och bra i 
skolan. Antagligen vill han/hon ha ett bra jobb och lön, man måste ju orka plugga 
mer än andra eftersom man måste plugga vidare. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
F – Ganska vanlig, smart, blir nog ingenjör. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P – Min farsa. Lång, halvtönt, tråkig och kemilärare. 
 
 De som valt annat program 
 
P – Glasögon, finnar. Kanske kan bli lärare eller kemist. 
F – Duktig i de flesta ämnen. 
F – Som vanligt. Men dom är smarta och har bra betyg i grundskolan. Jobbar ofta som 
läkare och liknande. 
F – Lång, smart och vetenskapare. 
F – Inget speciellt. Det är väl allt slags folk. Dum fråga tycker jag. 
F – Glasögon, finnig, smart och datanördar. Egen företagare. 
 
 
Skola 2 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F – Det varierar. Var och en har sin egen stil, och yrket varierar också men många 
blir professorer eller läkare. Egenskap är att de har mer kunskap än en som inte är 
naturvetare. 
F – Läkare eller jag vet inte , har inte tänkt så mycket på det. 
P – En läkare eller en ingenjör som kan mycket om det han håller på med. 
F – De kan se ut hur som helst men för det mesta har de skägg och glasögon som 
riktiga professorer. 
F – Ganska normalt utseende och beteende med ända skillnaden att den har större 
kunskaper och därmed större valmöjligheter inom olika yrken. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – Lite extrem. Kan väldigt mycket om natur men lite om annat. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
P – Jag vet inte. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
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P - . 
P – Som en lärare på skola 2, gillar natur. 
 
 De som valt annat program 
 
P – Välklädd, glasögon, knepig att prata med och vill bli ingenjör. 
P – Smal och seg. 
P – Vet inte. 
P – Glasögon, smart, lång m.m. 
 
 
Skola 3 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F – Ser väl normal ut. Jobbar med något tekniskt eller som läkare till exempel. 
F – Utseendet är inget speciellt, ganska ordentligt antar jag. Annars vet jag inte. 
Eftersom det krävs mycket plugg så är väl egenskaper att man är flitig och 
intresserad. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet. 
 
P – Är duktig på matte och natur, och rätt smart. 
F – Väldigt smart, MVG i No-ämnena och matte. Blir någon slags professor eller 
forskare av nåt slag. 
P – Inget typiskt utseende. Duktig på matte. 
F – En riktig hunk som går genom korridoren med huvudet på skaft och alltid ett 
leende på läpparna. (ha ha). Nej, vars men dom ser väl typ vanliga ut, som alla 
andra. 
F – Personen vet kanske inte exakt vad den vill bli eftersom natur är en väldigt bred 
linje. Man är nog väldigt intresserad av No. Natur är inget man väljer för att ”bara ta 
något”. Inget speciellt utseende. 
F – Inget speciellt. Bara att man är duktig, ambitiös och har höga mål. 
F – Det kan vara vem som helst. Men jag tror att det är någon som vill lära sig mer 
om olika No saker. Vill ha något bra yrke. 
 
 De som valt annat teoretiskt program 
 
P – Han ser väl ut som vem som helst och han är duktig på matte. 
 
 De som valt yrkesinriktat program 
 
P – Dom flesta har inget annat än plugga i huvudet. 
F – Ser väl ut som vanligt. 
 
 De som valt annat program 
 
F – Smart och lång. Lite tråkig men snäll. 
P -.  
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Fråga 6 
Vilka egenskaper tror du krävs för att klara av det naturvetenskapliga 
programmet? 
 
Skola 1 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
P – Smart, tålamod och studiemotiverad. 
F – Att man lägger ned mycket tid på skolan och läxor. De är skötsamma och smarta. 
P – Att man ska orka plugga ganska mycket. 
P – Smart och kunna ta ansvar. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
F – Att man gillar No och Ma och kan/orkar plugga ordentligt. 
F – Uthållighet och ha lätt för att lära kanske. Måste orka alla läxor och prov. Villig 
att offra mycket tid i jämförelse med exempelvis byggprogrammet. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
F – Att man är smart och beslutsam. Att man är villig att plugga väldigt mycket. Har 
ett mål att nå upp till. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
 
P – Mer än vad jag har. Dessutom skulle jag aldrig klarat för att matte och No är 
tråkigt. 
 
 De som valt ett annat program 
 
P – IQ över 120. 
F – Man ska vara duktig på matte och No-ämnen och tycka att det är roligt. 
F – Engagemang framför allt. 
F – Smart och vara bra i matte och No-ämnen. 
F – Att orka plugga hårt. Att kunna koncentrera sig. Det lär inte skada om man har 
lätt för att lära in. 
F – Vet ej. 
 
Skola 2 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F – Att man gör ett slags schema/intervall när det gäller plugget/prov/läxor. Man ska 
från början vara intresserad, motiverad och ambitiös. Man ska koncentrera och 
fokusera sig bra på lektioner m.m. 
F – Man måste ju vara duktig i Ma och No för det är ju i stort sett de enda ämnen 
man läser. 
P – Tålamod, engagerad. 
F – Att man ska hänga med på lektioner och göra sina läxor. Gilla det man lär sig 
och håller på med. 
F – Man ska kunna offra stor del av sin fritid till att plugga. Ställa skolan först och 
allt annat sen. Sen ska man givetvis gilla No och matte. 
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 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – Bra kunskaper i Ma och No och bra pluggaranda. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
P – Plugga hårt. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
 
P – Bra betyg och kunna mycket saker. 
P – Mycket uthållig för att plugga. 
 
 De som valt ett annat program 
 
P – Mest av allt så måste man ha motivationen för att fortsätta läsa efter gymnasiet.  
P – Smart, plugga hårt m.m. 
P – Vet inte. 
P – Goda kunskaper inom matte, fysik och engelska. 
 
 
Skola 3 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 
F – Att man orkar plugga. Har intresse för studier. 
F – Intresse! Det tror jag är det viktigaste. Att man är lite intresserad av allt. 
Självklart att man orkar plugga och tar skolan på allvar. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
P – Att jobba hårt. Man får plugga väldigt mycket så klarar man det. 
F – Ambition, duktig i matte och tar sig tid att verkligen gå in 110% för skolan. 
P – Mattegeni, snabb i huvudet. 
F – Att man har goda kunskaper i matte och No-ämnena och att man är intresserad.        
F – Intresse av No-ämnena, energi och viljan att lära sig. 
F – Vet vad man vill. Orkar plugga och lägga ner lite tid på skolan. 
F – Vet vad man vill. Orkar plugga. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
P – Att man skall vara duktig på matte och vara allmänt smart. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
 
P – Kunna planera sin tid och vara villig att plugga. 
F – Man är duktig i matte. 
 
 De som valt ett annat program 
 
F – Inte vara skoltrött. Lätt för att koncentrera sig och att lära in saker. 
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P – Kunna plugga hårt och inte tycka att det är för svårt. 
 
 
5.2 Resultat intervjuer 
 
 
Fråga 1 Beskriv ditt beslut vid val av program? 
 
 

De som valt det naturvetenskapliga programmet 
 

Skola 1 
P1 – Min syster läste det och sen så har jag hyfsade betyg. Dessutom vet jag inte vad 
jag vill bli så då vill jag ha ett brett program som Sam eller Natur och då tycker jag 
bättre om No än So. 
F2 – Först skulle jag gå Omvårdnad för att jag ville bli sjuksköterska, men sen så fick 
jag MVG på mitt fysikprov och då sa min lärare att jag var för smart för att gå 
Omvårdnad, så då tänkte jag att så är det nog. 
P6 – Jag tycker det lät intressant, jag fick ett blad hem. Dessutom har jag hört 
människor som har pratat om det. 
 
Skola 2 
FA – Från början så var det brorsan som påverkade, han går själv Naturprogrammet. 
Dessutom är mamma No-lärare, så det har också påverkat lite. Jag är själv 
intresserad av No. Sam är jag absolut inte intresserad av så det blev natur. 
FB – Det var faktiskt enkelt , för ända sen jag var liten har jag alltid velat bli läkare . 
Jag vet inte varför och jag vet inte om jag kommer att klara av det men jag vill inte 
tänka hela livet skulle jag har klarat av det så jag vill testa. 
PD – Jag tänkte först gå Teknikprogrammet, för min kusin hade gått Natur och han 
tyckte det var för jobbigt, så då bytte han till Teknik. Då var jag mer inne på det 
också. Jag tänkte om lite och min mamma tyckte också att jag skulle ta Natur istället. 
Det är ju lite bredare och man får lära sig lite mer så då valde jag det. 
 
Skola 3 
F1 – Jag ville läsa vidare och jobba inom vården eller nåt liknande. 
Då ville jag gå natur så att jag slipper läsa en massa extrakurser efteråt. 
F2 – Det är för att jag gillar No-ämnena mest, annars hade jag väl valt Sam. Jag 
tycker inte So är så där jättekul. Det har typ alltid vart att jag ska gå Natur. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
 
Skola 1 
F4 – Min syster gick det, men jag visste inte riktigt vad jag skulle ta. Men jag tror att 
inriktningen internationell verkar intressant. 
F5 – Jag funderade på Natur väldigt länge men sen så tyckte jag att historia var så 
jätteroligt. Då valde jag mellan Natur och Sam och då blev det Sam för jag är så 
dålig på Natur. Jag har lättare att lära mig So. 
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Skola 2 
PC – Jag är ju ganska studieintresserad så i början tänkte jag gå Natur, men sen 
under ett utvecklingssamtal så kom vi på eller vad man ska säga att Sam troligtvis 
passade bättre. Därför att jag har bättre betyg i språk och samhällsvetenskapliga 
ämnen. Jag funderade lite på det och tyckte att det kändes bra. 
 
Skola 3 
P3 – Jag visste inte riktigt vad jag skulle gå först och då tyckte jag Sam lät rätt bra. 
Det är ungefär så som vi har det nu. Först var jag inne på barn och fritid men jag tog 
det här istället. 
F4 – Jag har ju valt Sam, först funderade jag på natur men det verkade för jobbigt 
med all biologi, kemi och matte. Dessutom är Sam också ganska brett, så då valde jag 
det istället. Jag tycker So är lite roligare. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
 
Skola 3 
P6 – J ag gillar ju datorer, så då tog jag Teknik eftersom det är ganska mycket data. 
Det är det som jag tycker är roligt. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
Skola 1 
P3 – Jag har prövat lite på en lastbilsfirma, och jag tycker det verkar kul. 
 
Skola 3 
P5 – Jag har funderat en del vad jag ska gå på gymnasiet och egentligen har jag valt 
bygg för att pappa har hållit på lite. Han hade eget företag där de la tak. Då blev jag 
intresserad, dessutom byggde man ju kojor i träd när man var mindre och jag har 
alltid tyckt träslöjd varit roligt. Det finns också skapligt med jobb på marknaden, så 
det är därför jag valt det. 
 
 De som valt ett annat program 
 
Skola 2 
PE – Jag är intresserad av flygplan, jag har hållit på att byggt modeller och grejer 
sen jag var liten och sen var vi ute och tittade på en visning och då blev jag väldigt 
fäst vid det. 
PF – Jag tycker om datorer och multimedia är kul så då tyckte jag det verka bra med 
det program jag valt. 
 
Fråga 2 Har undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan 
påverkat ditt beslut? 
 
 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
Skola 1 
P1 – Det vet jag inte eftersom jag inte har haft någon annan skola. Den har varit okej 
men kanske lite mycket att göra ibland och de tror jag skrämmer många. 
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F2 – Jag tycker inte att det är så roligt med matte och No-ämnen, det är int så 
jättekul. Men jag fattar ju det. Om jag vill bli doktor så måste jag läsa alla No-ämnen 
ändå. Då är det ju bättre att få det avklarat nu än att behöva läsa upp det sen. 
P6 – Jag tycker inte om undervisningen här på något sätt, det är så mycket att man 
bara ska lära sig. Jag vill att man ska utvecklas som människa också. 
 
Skola 2 
FA – Nej, faktiskt inte. 
FB – Nej det tror jag inte. 
PD – Ja, jag tycker att det har varit roligt med fysik och kemi och så där. Det har nog 
påverkat att vi har haft bra lärare också. 
 
Skola 3 
F1 – Lite, men inte särskilt mycket. 
F2 – Nej, i så fall bara So-undervisningen det har påverkats negativt. Det kan säkert 
vara mycket roligare än vad det är här. 
 
 De som valt de samhällsvetenskapliga programmet 
 
Skola 1 
F4 – Det tror jag inte, men jag tycker bättre om So än No så det är därför jag valt So. 
F5 – Kanske lite, eftersom bra lärare gör ju sitt till. De underlättar ju vad man lär 
sig. Men jag tänker ju på vad jag har lättast med. Att bara plugga in sakerna, som So 
eller att förstå sakerna. 
 
Skola 2 
PC – Nej det tror jag inte. 
 
Skola 3 
P3 – Lite tror jag väl. Jag vet inte riktigt på vilket vis men lite kanske. 
F4 – Ja, kanske lite. Jag tycker undervisningen i No inte har varit så bra men jag vet 
inte riktigt på vilket vis. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
Skola 3 
P6 – Nej det har det inte gjort. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
Skola 1 
P3 – Nej det tror jag inte. 
 
Skola 3 
P5 – Nej det tror jag inte. 
 
 De som valt ett annat program 
 
Skola 2 
PE – Nej det tror jag inte att det har gjort. 
PF – Nej. 
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Fråga 3 Vilken information och av vem har du fått om det naturvetenskapliga 
ämnet? 
 
 De som valt det naturvetenskapliga programmet 
Skola 1 
P1 – Från katalogen Gymnasieväljaren och från såna som gått programmet. 
F2 – Nej det har jag inte. Jag var och prata med syon men han bara flumma. Dessutom 
var jag borta när de fick Programväljaren. 
P6 – Mina bröder har gått det, och min pappa tycker att det är bra att gå Natur för då 
kan man välja vad man vill efteråt. 
 
Skola 2 
FA – Först av brorsan, sen har jag själv frågat syon om själva inriktningen och så. 
Redan i sjuan hade jag bestämt mig för Natur så jag har bara frågat lite om 
inriktning och så. 
FB – Från syon har jag fått information, när jag var och prata med honom. 
PD – Man har ju fått veta lite i skolan vad det handlar om, vi har ju fått lite 
information av syon. Dessutom har vi sett någon informationsfilm. Min bror har gått 
Natur så jag har fått veta lite av han. 
 
Skola 3 
F1 – Det är ju han syokonsulenten. 
F2 – Det är väl av Syon. Men jag visste redan det mesta från öppet hus kvällar. 
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
Skola 1 
F4 – Nej, jag känner inte så många som gått det. 
F5 – Pappa gick det men han har inte gett mig så jättemycket information för att han 
vill att jag själv ska välja. Han har i alla fall sagt att det är bra att gå det för då har 
man en bra grund. Jag har inte pratat något med syon. 
 
Skola 2 
PC – Jag har ju fått en broschyr. Dessutom har jag fått information av syon. 
 
Skola 3 
P3 – Vi fick det av en kille som jobbar på skolan, han har hand om alla 
gymnasiegrejer. Vi fick gå till honom och prata om vad vi ville gå och så. Han är syo. 
Han pratade lite om det naturvetenskapliga programmet och jag har kompisar som 
går det. De säger att det är ganska tufft. 
F4 – Att det är mycket och plugga och det så ju typ en varning när man har fått en 
sån här programväljare att man får plugga väldigt mycket. Man har ju hört av de som 
gått natur. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
Skola 3 
P6 – Man har ju hört lite att det är svår matte och så av kompisar och så. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
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Skola 1 
P3 – Av min fader, han säger att jag ska gå det för det är en bred utbildning, men jag 
vägrar plugga vidare på högskola eller universitet. 
 
Skola 3 
P5 – J ag har pratat med en del kompisar som kanske ska gå det. Jag vet inte om man 
fått så mycket information, jag vet att det är mycket No-ämnen. Jag har pratat med 
syon men han har inte sagt något om natur. 
 
 De som valt ett annat program 
 
Skola 2 
PE – Inte så mycket. Vi kollade på ett band med syon en gång. Dessutom hat jag hört 
av kompisar som går Natur. 
PF – Av syon och av papper vi har fått hem av olika Naturskolor. 
 
Fråga 4 Vad har du tänkt dig för yrke i framtiden? 
 
 De som valt de naturvetenskapliga programmet 
Skola 1 
P1 – Det vet jag inte, kanske civilingenjör. 
F2 – Jag vill ju jobba med människor, doktor kanske. 
P6 – Ingen aning. 
 
Skola 2 
FA – Just nu så läkaryrket men det är inte säkert. 
FB – Jag vill ju bli läkare men jag vet ju inte om det blir så. 
PD – Antingen läsa vidare till ingenjör eller civilingenjör, eller om man satsar på 
någon läkarlinje. 
 
Skola 3 
F1 – Läkare skulle jag villa bli, men det är lite svårt. Fast det är liksom drömmen. 
F2 – Någonting inom forskning, celler och sånt tycker jag är kul. 
 
 De som valt de samhällsvetenskapliga programmet 
Skola 1 
F4 – Ingen aning faktiskt. Jag får ta det som det kommer. 
F5 – Vet ej. 
 
Skola 2 
PC – Jag vet inte riktigt. 
 
Skola 3 
P3 – Idrottslärare. 
F4 – Det har jag inte tänkt på så mycket än. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
Skola 3 
P6 – Jag vet inte riktigt, Webdesigner eller nåt kanske. 
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 De som valt ett yrkesinriktat program 
Skola 1 
P3 – Yrkeschaufför. 
 
Skola 3 
P5 – Snickare vill jag bli. 
 
 De som valt ett annat program 
 
Skola 2 
PE – Målsättningen är väl att bli ingenjör inom flygteknik. 
PF – Dataingenjör. 
 
 
 
5.3 Muntlig utveckling av svaren på enkäten. 
 
Fråga 2 Vad eller vem är det som har påverkat ditt beslut? 
 
 De som valt de naturvetenskapliga programmet 
Skola 1 
P1 – Pappa är civilingenjör och syrran har pluggat Natur. 
F2 – Med arbetsmarknaden menar jag att då kan man ju välja precis hur som helst. 
P6 – Att man ska växa som människa. 
 
Skola 2 
FA - . 
FB – Föräldrarna sa bara att jag skulle välja det jag själv ville och jag är rädd att 
jag inte ska lyckas. 
PD – Brorsan har ju gått Natur, och föräldrarna har jag också diskuterat med. Jag 
har en kompis som också ska gå Natur. 
 
Skola 3 
F1 – Föräldrarna pushar på, för först tror man inte att man klarar av natur för det 
verkar så svårt och alla säger att man måste plugga så mycket. Då säger dom att du 
klarar det där. Syokonsulenten sa också att jag skulle klara av det. 
F2 – Det är ingen annan som har sagt vad de vill att jag ska gå. 
 
 De som valt de samhällsvetenskapliga programmet 
Skola 1 
F4 – Jag hade aldrig kommit på det om inte min syster hade gått det. Annars är det ju 
jag som har bestämt. 
F5 – Föräldrarna har sagt att det är bra att ha en bra grund om man inte vet vad man 
vill bli. 
 
Skola 2 
PC – Det var ju kvartsamtalet med läraren, och sen har jag ju pratat lite med 
föräldrarna också. 
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Skola 3 
P3 – Jag har bestämt själv, mina föräldrar har bara sagt att jag får välja själv vad 
jag ska gå. 
F4 – Min bror går ju på gymnasiet och han har sagt att det är väldigt jobbigt på 
natur. Media är ju genom det man läst och fått broschyrer och så. 
 
 De som valt ett annat teoretiskt program 
 
Skola 3 
P6 – Olika kompisar som också gillar datorer har ju valt det så då är det alltså en bra 
linje. Dessutom har man snackat igenom det med föräldrar och hört vad dom tycker 
men det är ju mest jag själv som bestämt. 
 
 De som valt ett yrkesinriktat program 
Skola 1 
P3 – Jag kom fram till det själv. 
 
Skola 3 
P5 – Man ska ju inte lyssna på någon annan vad dom säger. Man ska inte gå samma 
linje som någon kompis utan man ska gå efter sin egen vilja. På arbetsmarknaden ser 
det ju skapligt ut. 
 
 De som valt ett annat program 
Skola 2 
PE – Det är väldigt lätt att få jobb om man klarar utbildningen. Föräldrarna tycker 
att jag ska satsa på något inom ingenjör eftersom det har gått rätt bra i skolan. 
PF – Brorsan och farsan gillar också datorer. Arbetsmarknaden, allt i framtiden 
kommer ju att skötas av datorer. 
 
 
Fråga 4 Varför tror du inte fler ungdomar väljer detta program? 
 
 De som valt det natur vetenskapliga programmet 
Skola 1 
P6 – Många tycker det är jobbigt med matematik och fysik och tycker det är enklare 
med svenska och historia så de väljer hellre det. 
 
Skola 2 
FB – Jag tror att det är väldigt svårt att gå natur, jag har själv kompisar som går 
Natur och de tycker att det är väldigt jobbigt. 
PD – De kanske är mer inriktade på So än No. Sam kanske är lite enklare. 
 
Skola 3 
F1 – Många tror att det är svårare än vad det är. De tror de är mycket svårare än 
Sam. 
F2 – No- ämnena är krångligare än andra ämnen, det är inte bara att plugga in, man 
måste ju förstå också.    
 
 De som valt det samhällsvetenskapliga programmet 
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Skola 1 
F4 – På Sam är det ju bara att läsa på så kan man det men No och matte måste man 
ju förstå och dra egna slutsatser. 
F5 – Natur väljs oftast av sådana som har bra betyg. De andra ämnena är ju lättare. 
Man måste ju offra rätt mycket för dom här programmen. Många kanske inte vill det, 
utan går bygg eller något.  
 
Skola 2 
PC – Jag tror att många andra tycker att det är för mycket plugg. 
 
Skola 3 
P3 - . 
F4 – Det är lite övervarningar om pluggandet, jag vet inte om det är så jättejobbigt. 
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6 Resultatsammanfattning 
 
Det blir väldigt många frågor och ännu flera svar. Därför har jag här försökt 
sammanfatta svaren och dessutom försökt tolka dem så gott det går. Eftersom 
underlaget för denna undersökning inte är så stort så kan man väl inte dra allt för stora 
slutsatser av mina resultat. Jag tror dock att det kan ge en viss fingervisning om hur 
det ligger till när det gäller valet till gymnasiet. Jag kommer inte gå igenom svaren 
fråga efter fråga utan istället ta dem utifrån mina frågeställningar. 
 
 
6.1 Vad eller vem påverkar valet till gymnasiet? 
 
De som mest påverkar elevernas val i min undersökning är föräldrarna och eleverna 
själva. Dessa alternativ hade mellan 37 och 47 % för både pojkar och flickor. Jag 
märkte under mina intervjuer att de flesta verkar ha haft en diskussion med sina 
föräldrar men att föräldrarna i de flesta fall hade sagt att de fick bestämma själva. 
När det gäller påverkan från föräldrar så märktes en stor skillnad mellan skola 1 och 
skola 2. Skola 1 låg mellan 20 och 35 % för båda könen, medan skola 2 låg på mellan 
65 och 75 % för båda könen. Skola 3 låg där emellan med fördelningen  35 och 40 %. 
 
”Jag har bestämt själv, mina föräldrar har bara sagt att jag får välja själv vad jag 
ska gå.” ( Pojke, Sam, Skola 3) 
 
”Föräldrarna pushar på, för först tror man inte att man klarar av natur för det verkar 
så svårt och alla säger att man måste plugga så mycket. Då säger dom att du klarar 
det där. Syokonsulenten sa också att jag skulle klara av det.” ( Flicka, NV, Skola 3 ) 
 
Två andra saker som verkar påverka eleverna mycket är syskon och kompisar, dessa 
alternativ ligger på drygt 20 %. Eleverna vänder sig helst äldre syskon eller kompisar 
som går eller har gått på gymnasiet för att få information om olika program. 
 
”Brorsan har ju gått Natur, och föräldrarna har jag också diskuterat med. Jag har en 
kompis som också ska gå Natur.” ( Pojke, NV, Skola 2 ) 
 
”Jag hade aldrig kommit på det om inte min syster hade gått det. Annars är det ju jag 
som har bestämt.” ( Flicka, Sam, Skola 1 ) 
 
Två alternativ som är ganska olika mellan killar och tjejer är Syokonsulenten och 
Arbetsmarknaden. 0 % alltså ingen av pojkarna tycker sig ha påverkats av Syon även 
om flertalet av dem har diskuterat med densamme. Bland flickorna ligger siffran på 
14 %. Det som är anmärkningsvärt med detta är att på Skola 1 och 2 var siffran 0 men 
på skola 3 var den 33 %. På skola 1 var det flertalet elever som inte tyckte deras Syo 
var bra på att ge information och yrkesvägledning. Det kan kanske vara därför siffran 
är så låg där. När det gäller Arbetsmarknadens påverkan så är även siffrorna där 
väldigt olika mellan skolor och mellan könen. Pojkarna ligger på en sammanlagd 
siffra av 26 % och tjejerna på 9 %. Det verkar som pojkarna har ett större intresse än 
flickorna av vad de erbjuds för jobb på arbetsmarknaden. 
 
”Syokonsulenten sa också att jag skulle klara av det.” ( Flicka, NV, Skola 2 ) 
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”På arbetsmarknaden ser det ju skapligt ut.” ( Pojke, Bygg, Skola 3 ) 
 
De återstående alternativen Lärare och Media ligger båda under 10 % hos eleverna. 
Det verkar alltså som om dessa två inte har så stor påverkan på eleverna. Jag frågade  
också under mina intervjuer om eleverna tyckte undervisningen hade påverkat deras 
val men där tyckte de allra flesta att det hade den inte gjort. Jag tror att båda dessa 
alternativ är något som kan påverka på ett sätt som man som elev kanske inte tänker 
på. Bra undervisning kan göra att intresset hos eleverna skapas tidigt och därmed 
kanske påverkar valet till gymnasiet senare i livet. Genom tidningar och TV tar 
barnen i dag in enormt mycket information som kanske också kan påverka elevernas 
val. 
 
 
6.2 Varför väljer eller inte väljer man det Naturvetenskapliga 
programmet? 
 
 
6.2.1 Varför man väljer det Naturvetenskapliga programmet 
Det är tre svar som dominerar svaren på denna fråga. För det första vill man ha en 
bred utbildning, man tycker det är roligt och intressant med NO och matematik och 
till sist man vill läsa vidare efter gymnasiet. Det verkar som dessa elever trivs i skolan 
och har relativt lätt för sig. Det finns några som inte bestämt sig för vad de vill bli 
men som vill ha en bred utbildning inför framtiden. Andra har i tidiga år bestämt sig 
vad de vill bli och för att lyckas med detta krävs det att de går NV. 
 
”För att man får en bred kunskapsbredd och kan söka vidare till nästan vad som 
helst.” ( Pojke, NV, Skola 2 ) 
 
”Jag vet inte vad jag vill jobba med än och då är det bra med en bred utbildning. Jag 
valde natur istället för sam för att jag tycker det är roligare att plugga No än So.”    
( Pojke, NV, Skola 1 ) 
 
”Det är No-ämnena jag tycker är roligast och jag vet ingen annan linje som jag vill 
gå. Alltid velat gå natur.” ( Flicka, NV, Skola 3 ) 
 
 
6.2.2 Varför man inte väljer Naturvetenskapliga programmet 
 
Bland dem som valt Sam så är den klart största anledningen att man tycker bättre om 
So än No. En annan stark anledning verkar vara att man tycker det är för mycket och 
för svår matematik på NV. 
 
”Jag är mer intresserad av språk och So än av No-ämnena.” (Flicka, Sam, Skola 3 ) 
 
”Det är för mycket matte. Språk och So är mina starkaste sidor.”(Pojke,Sam,skola 2 ) 
 
De som inte valt Sam och NV har samma åsikter men där finns också de som alltid 
velat bli något annat som inte har med NV och göra. De finns en del som inte anser 
sig orka med pluggandet utan hellre vill göra något mer praktiskt. 
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”Jag har alltid velat jobba med turism. Dessutom orkar jag inte med så mycket 
plugg.” ( Flicka, Fjällturism, Skola 1 ) 
 
”Det är för lite praktiskt” ( Pojke, Flygtekniska, Skola 2 ) 
 
På min fråga varför man inte tror att fler väljer No så var det ungefär samma åsikter 
att man inte var intresserad eller tyckte det var för svårt med No och matte. En sak 
som många trodde var en stark anledning var att NV anses vara en mycket jobbig linje 
med mycket pluggande. 
 
”De kanske tycker det är svårt, för mycket plugg, eller så har de inte kunskaper från 
grundskolan.” ( Flicka, NV, Skola 2 ) 
 
”De vill inte plugga så hårt eller så är dom inte intresserad av natur.” ( Pojke, 
Estetisk musik, Skola 3 ) 
 
 
6.3 Vad tror eleverna krävs av dem som väljer det 
Naturvetenskapliga programmet? 
 
De viktigaste egenskaper som man behöver för att gå NV att man ska orka plugga och 
att man är intresserad av och tycker om matte och No. Dessa egenskaper tog en 
mycket stor del av undersökningspersonerna upp. Andra saker som också verkar vara 
ganska viktigt är att man är smart och att man är villig att lägga ner ganska mycket tid 
på skolan. Man ska helst också vara studiemotiverad och ha ett mål att sträva emot. 
Det rådde ingen större skillnad mellan svaren av dem som valt NV eller ej. 
 
”Bra kunskaper i Ma och No och bra pluggaranda.” ( Pojke, Sam, Skola 2 ) 
 
”Att man är smart och beslutsam. Att man är villig att plugga väldigt mycket. Har ett 
mål att nå upp till.” ( Flicka, IB, Skola 1 ) 
 
 
6.4 Vilken information har man har fått om det naturvetenskapliga 
programmet och av vem? 
 
De allra flesta har fått sin information av Syon, men de verkar inte tycka att 
informationen varit något vidare. Många har även fått information av elever som 
tidigare gått programmet antingen kompisar eller syskon. Vissa har även pratat med 
föräldrar som gått liknande utbildningar. Alla elever verkar också få en pamflett som 
kallas Gymnasieväljaren där det står lite om varje program. Några verkar ha läst det 
och andra inte vilket förmodligen beror på elevernas ringa intresse. 
 
”Jag har ju fått en broschyr. Dessutom har jag fått information av syon.” ( Pojke, 
Sam. Skola 2 ) 
 
” Inte så mycket. Vi kollade på ett band med syon en gång. Dessutom har jag hört av 
kompisar som går Natur.” ( Pojke, Flygtekniska, Skola 2  
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7 Diskussion 
 
Jag tycker detta ämne har varit mycket intressant att arbeta med. Eleverna jag har mött 
i och med mina enkätundersökningar och intervjuat har varit mycket engagerade och 
det märks att valet till gymnasiet är ett viktigt beslut i deras liv. 
 
Man hoppas väl alltid lite innan man börjar ett sådant här projekt att man ska komma 
på något nytt och revolutionerande, men även om det sällan inträffar så har jag i alla 
fall lärt mig väldigt mycket på vägen. Inte bara hur ungdomarna tänker när de ska 
välja program utan också vad man måste tänka på när man gör en enkätundersökning 
eller en intervju. 
 
Jag tycker det är bra att det är eleverna själva som mest påverkar sina beslut. Jag blev 
lite förvånad över att eleverna visade på att föräldrarna hade så stor inverkan på  
besluten, men det verkar mest vara råd från någon med erfarenhet av arbetslivet. De 
flesta föräldrar verkar uppmuntra sina barn till att ta ett eget beslut efter deras råd. 
Något som också var lite förvånande var att syon, lärare och media hade en sån liten 
påverkan. Det verkar som om syons roll har försvagats genom åren. Läraren kanske 
har en mer indirekt än direkt påverkan på beslutet. Man hör ju ofta att dagens media 
påverkar barnen på många olika sätt men i detta fall verkar åtminstone inte eleverna 
själva tycka det. 
 
Det som gör att man väljer det Naturvetenskapliga programmet verkar vara en allmän 
trivsel i skolan. Den största skillnaden mellan de som väljer Samhällsvetenskapliga 
programmet och de som väljer Naturvetenskapliga programmet verkar vara att man 
gillar de respektive ämnena särskilt mycket. Så kommer det förmodligen alltid att 
vara, människor är och tycker olika. De som inte väljer något av dessa program verkar 
ofta vara trötta på studier i den form den bedrivs på grundskolan. Man vill ha mer 
praktisk undervisning eller så har man redan bestämt sig för vad man vill bli. 
 
När det gäller egenskaper som krävs för att klara NV tycker jag eleverna har rätt i sina 
åsikter, att man ska vara duktig i matte och NO och att man ska vara villig och lägga 
ner ganska mycket tid på skolan. Vad som jag tycker är lite synd är att det inte finns 
lite mer öppna val till gymnasiet, kanske det skulle finnas fler teoretiska program. Jag 
menar exempelvis att det finns många ungdomar som tycker om Naturorienterade 
ämnen på grundskolan, men som har svårt för Matematik och därmed inte kan välja 
Naturvetenskapliga programmet.  
 
Informationen om gymnasieprogrammen och då främst NV verkar ibland vara 
bristfällig, men å andra sidan verkar det som om man är nyfiken på något så finns 
information att få. Det verkar som om eleverna tycker att det nästan varnas för det 
Naturvetenskapliga programmet både i broschyrer och av Syo. Detta tycker jag är helt 
fel. Det är klart att eleverna ska vara förberedda på att det krävs en del av dem men 
NV ska inte framstå som en varning. Dessutom så verkar det som att den bästa och 
viktigaste informationen kommer från jämnåriga elever som går eller gått NV. 
Eleverna verkar vilja ha en mer ”inside-information”. 
 
Om man jämför resultaten mellan de olika skolorna så är resultaten ganska lika den 
största skillnaden var att eleverna på skola 2 påverkades mycket mer av sina föräldrar 
av sitt beslut av program än eleverna på de andra skolorna. Detta kan kanske bero på 
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att den skolan var ganska invandrartät och att det därför kommer in en kulturell 
skillnad i hur mycket man påverkas av sina föräldrar. 
 
Min undersökning visade i det mesta lika svar som NOTs undersökningar. Skillnaden 
i påverkan var dock att NOT menar att Syon hade en större roll än vad min 
undersökning visar. NOT har heller inte tagit upp föräldrar som en så stor 
påverkansfaktor som min undersökning visar. Annars tycker jag mig inte se några 
större skillnader. 
 
Det som är intressant att diskutera lite är också är vilken roll naturvetenskapen har i 
dagens samhälle. Någon av eleverna svarade på enkäten att han/hon hellre ville jobba 
med människor än att jobba med det en naturvetare jobbar med. En annan skrev att 
han/hon ville jobba i samhället. Det verkar som eleverna inte tycker att man kan jobba 
i samhället och med människor om man går Naturvetenskapliga programmet. Jag tror 
att eleverna har en väldigt bristande kunskap om vad man läser och vad man kan läsa 
vidare till om man går detta program. Informationen från Syon måste bli bättre och 
man kunde även ha gästföreläsare från elever som går på programmet. Jag vet att det 
förekommer på vissa skolor. 
 
Jag har försökt hålla en ganska smal väg runt mina frågeställningar i den här 
undersökningen. Men jag har upptäckt under vägens gång att det finns väldigt mycket 
intressant runt omkring. Det skulle vara intressant att undersöka vad eleverna tycker 
om naturvetenskap i allmänhet. Man skulle kunna koncentrera sig mer på 
grundskolans undervisning i naturkunskap och hur den kan förbättras och göras mer 
intressant. En tredje sak vore att undersöka mer om informationen av syokonsulenten, 
om den kan bli bättre och utvecklas. Som sagt, det är ett väldigt intressant område att 
forska i och det finns mycket kvar att undersöka. 
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9 Bilaga 1 
 
Enkät 
 
Undersökning av högstadieelevers val till gymnasiet Namn:____________________ 
 
Kön Kille Tjej 
 
1. Vad har du valt eller tänkt valt för gymnasial utbildning? 
 
Naturvetenskapliga programmet 
 
Samhällsvetenskapliga programmet 
 
Annat teoretiskt program:______________________________________ 
 
Yrkesinriktat program:_______________________________________ 
  
Annat:____________________________________ 
 
2. Vad eller vem är det som har påverkat ditt beslut?(Du får välja fler än ett alternativ) 
 
Föräldrar  Syskon  Syokonsulent 
 
Kompisar  Media  Lärare   
 
Arbetsmarknaden Annat:___________________________ 
 
 
3. Varför har du valt eller inte valt det Naturvetenskapliga programmet? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
4. Varför tror du inte att fler ungdomar väljer detta program? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
 
5. Hur ser en typisk naturvetare ut för dig? ( utseende, egenskaper, framtida yrke, 
mm.) 

 
 
 
6. Vilka egenskaper tror du krävs för att klara av det  naturvetenskapliga programmet? 
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10 Bilaga 2 
 
 
Intervjufrågor 
 
Kön Kille Tjej 
 
1. Beskriv ditt beslut vid val av program? 
 
2. Har undervisningen i de naturvetenskapliga ämnena i grundskolan påverkat ditt 
beslut? 
 
3. Vilken information och av vem har du fått om det naturvetenskapliga programmet? 
 
4. Vad har du tänkt dig för yrke i framtiden? 
 
Förklara och utveckla vissa svar på enkäten. 
 


