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Titel  
I valet och kvalet - En studie om i vilken utsträckning vad och vilka påverkar ungdomar i deras gymnasieval. 
Title 
Be on the horns of a dilemma – what influences young people in their choices of senior high school 
Författare/Author 
Margaretha Mattsson Ottosson 
Sammanfattning 
Syftet med studien är att kartlägga i vilken grad vad och vilka påverkar gymnasievalet för ungdomar i årskurs 9. Dessutom ska jag försöka 
belysa dessa ungdomars motivation och förväntningar i fråga om gymnasiet mot bakgrund av attityd till dem själva och grundskolan, men 
också hur deras planer kan förstås och hur deras faktiska situation ser ut när de står i begrepp att välja gymnasieskola. Ett personligt 
intressegrundade gymnasieval har gjorts möjligt då ungdomarna har möjlighet att söka till gymnasieskolor över hela landet och det finns 
massor av utbildningsalternativ. Allt fler friskolor och lokalanknutna utbildningsutbud tillsammans med skolpengssystemet innebär att 
valfriheten ökat och gymnasieskolorna har blivit konkurrensutsatta och måste därför marknadsanpassas. Studien utgår ifrån en kvantitativ 
surveyundersökning och bygger på en enkätundersökning med 624 elever i årskurs 9 på fyra skolor i tre landsortskommuner.  
Resultatet visar att: 

• Det finns en relation mellan ungdomars syn på sig själva och graden av intresse för skolan och motivationen att plugga. Tjejer 
beskriver sig i högre grad som motiverade, intresserade, ambitiösa och målmedvetna än vad killar gör. Var fjärde tjej ser sig själv 
som stressad. Killar beskriver sig i högre grad som trygga än vad tjejer gör. 

• Sex av tio ungdomar menar att de är intresserade av skolan och känner sig motiverade att plugga, vilket säkert motiverar dem att 
aktivt välja till gymnasiet. 90 % av ungdomarna i undersökningen ansåg att det var viktigt för dem att lyckas med skolarbetet 
oavsett deras attityd till högstadiet och skolarbetet. 

• 34 % av ungdomar påverkas av utbildningsalternativ som sammanfaller med deras personliga intressen och som inte finns i deras 
hemkommun. Mer än tre fjärdedelar av ungdomarna ansåg att möjligheten att fritt få söka till gymnasieskola över hela Sverige 
skulle ge dem fler och bättre valmöjligheter. 

• De allra flesta, oavsett kön, förväntar sig att det ska bli roligt, intressant och spännande att börja gymnasiet.  
• Föräldrarna är de personer i ungdomars omgivning som de anser påverkar dem mest i valet av gymnasieskola. Det är också 

föräldrarna som ungdomarna pratar mest med under valprocessen oavsett kön. 
• Studie- och yrkesvägledaren var också en person som ungdomarna ansåg kunde påverka dem i deras val, men som de i dagsläget 

inte ser som någon som de pratar med. 
• För att informera sig om vilket utbud det finns av gymnasieskolor och utbildningsalternativ använder sig majoriteten av ungdomar i 

första hand studie- och yrkesvägledaren i kombination med Internet och broschyrer från olika gymnasieskolor.  
• Hur en gymnasieskola profilerar sig och vilken kommunikationsstrategi de använder har stor påverkan på ungdomar som står inför 

att välja till gymnasiet. Det som påverkade ungdomarna mest var att de fick besöka skolan, titta på verksamheten och lokalerna. 
Åtta av tio ungdomar ansåg sig påverkas av elever som går/har gått på skolan och lika många menar att det viktigt att skolan har ett 
bra rykte.  

Min slutsats är att ungdomar som går i årskurs nio och deras valhandlingar grundas i relationen mellan utbildningssystemets strukturella 
möjligheter och vad ungdomar anser påverka dem och vad som är viktigt för att de ska nå sina personliga mål. Eleverna definierar, förstår och 
förhåller sig till kvasimarknadens löften på olika sätt, beroende på de lokala förutsättningarna och sammanhangen. Det är dags för varje 
enskild gymnasieskola som har förvandlats till en kvasimarknad att sluta stirra blint på konkurrenternas utbud och titta på vad eleverna vill ha 
och hur de påverkas.  
Min förhoppning är att denna undersökning kan ligga till grund för många samtal, på gymnasieskolor runt om i Sverige, om vad och hur olika 
faktorer och personer påverkar ungdomar i deras val av gymnasieskola.   
Nyckelord 
Ungdomar, elever, påverkan, valhandling, valprocess, gymnasieskola, kvantitativt, utbildning 
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1. INLEDNING OCH BAKGRUND 
Det svenska samhället är sedan ett antal år involverat i grundläggande strukturella 
förändringar. Grundvillkoren för att en individ ska kunna försörja sig är på väg att 
luckras upp och förändras, vilket innebär att ungdomar som i dag står inför att välja 
utbildningsväg, som så småningom ska leda till försörjningsmöjligheter, inte längre 
kan lita på en strategi eller plan som de har ska föra till önskad vinst. 
 
Ungdomars sociala samordning handlar till stora delar om att delta i en fortlöpande 
diskussion och reflektion kring vad som är ett bra liv, vilka de är, vill vara och hur 
de ska handla för att uppnå sina livsprojekt. Lund (2006) anser att rent allmängiltigt 
är dagens unga mer införstådda i valfrihetens betydelser än tidigare generationer, 
eftersom val ingår som ett självklart inslag i deras liv och de har större möjligheter 
att ta hjälp av ”experter” såsom bland annat föräldrar, lärare och studie- och 
yrkesvägledare. Detta resulterar i att de individuella valsituationerna kan hanteras 
och få legitimitet. Ungdomar har vant sig vid att välja och är därför också villiga att 
diskutera med andra och reflektera över sina olika möjligheter (Fritzell, 2004).  
 
Problemet som den lilla gymnasieskolan på landsbygden står inför är att man har så 
lite kunskap om vad en ökad valfrihet för eleverna leder till för sin egen skola när 
det gäller framtiden. Om man gör detta till ett forskningsbart problem och på så sätt 
får mer kunskap och insikt i ungdomars attityder, tankar, värderingar och vad som 
de anser vara viktigt och påverka dem vid val av gymnasieskola, finns det stora 
möjligheter till att göra den lilla gymnasieskolan attraktiv för såväl ungdomar i den 
egna kommunen, som ungdomar från andra kommuner.  
 
Valfriheten inom utbildningsväsendet har ökat i popularitet bland ”brukarna” 
(Hughes, 1994), men har också väckt starka känslor då den utmanar status quo 
(Boyd, 1993). Förespråkare för valfrihet och de som är emot har inte samma syn på 
demokratifrågan, vilket innebär att de inte är överens om vad som skall styra 
omstruktureringen av skolan. Omstruktureringen eller skolutvecklingen kan ske 
utifrån två fält, det politiska fältet eller marknadsfältet. Enligt Daun (1993) har båda 
dessa strategier använts i Sverige för att förändra skolan. Från det politiska fältet 
har den främsta strategin för skolutveckling sedan början av 1980-talet varit 
decentralisering med små inslag av valfrihet för ungdomarna. De som fullt ut 
förespråkar marknadsfältet menar att marknadsmekanismerna är direkt överförbara 
på utbildningsområdet och därför ska skolan drivas precis som serviceföretag. 
Enligt Daun (1993) ska utbildning ”saluföras” och efterfrågas på samma sätt som 
andra tjänster. 
 
Allt fler friskolor och lokalanknutna utbildningsutbud tillsammans med det 
utbildningspolitiska beslutet om ett skolpengssystem innebär att valfriheten ökat 
och gymnasieskolorna har blivit konkurrensutsatta och måste därför 
marknadsanpassas menar Lund (2006). Skolpengen innebär att alla gymnasieskolor 
får likartade villkor för genomförande av utbildning. Elevers val och 
gymnasieskolornas framtagande av utbildningsalternativ är tänkta att dimensionera 
ett lokalt förankrat utbildningsutbud. Detta har inneburit en förändrad 
nyanseringsgrund i gymnasieskolan och som baseras på skolors profilering och 
elevers utbildningsval (Friedman & Friedman, 1980). Tidigare har valet av 
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gymnasieutbildning handlat om vilken linje som passar den enskilde eleven bäst. 
Idag innefattar gymnasievalet även val av gymnasieskola. Lund (2006) menar att 
när gymnasieskolor tillåts konkurrera behöver många skolor utveckla och förbättra 
marknadsföringen av verksamheten för att dra till sig elever. Detta innebär även att 
gymnasieutbildningens reglering till vissa delar flyttas från en politisk regelstyrning 
till en ekonomisk marknad (Kjellman, 2001).  
 
Att tränga in i olika teorier och vetenskapliga undersökningar har varit en mycket 
mödosam men lärorik process. När jag valde område för min studie tänkte jag 
enbart använda beteendevetenskapliga teorier och modeller. Men efterhand 
upptäckte jag att det var nödvändigt att även ta hänsyn till dikotomier som politik - 
marknad och kollektiv – individ. 
 

1.1 Syfte  
Det övergripande syftet med denna studie är att i tre landsbygdkommuner mäta i 
vilken grad vad och vilka som ungdomar anser påverkar dem när de skall välja till 
gymnasiet i årskurs nio. 
 
Det sekundära syftet är att försöka belysa dessa ungdomars motivation och 
förväntningar vad avser gymnasiet mot bakgrund av attityd till dem själva och 
grundskolan och i vilken grad detta påverkar dem i deras valhandling. Men också 
hur deras planer kan förstås och hur deras faktiska situation ser ut när de står inför 
valet att välja gymnasieskola. 
 

1.2 Problemformulering 
Det är flera olika samhällsfaktorer som styr gymnasieskolornas utveckling. Beslut 
som fattas av politiker och olika myndigheter kommer i mindre eller större grad att 
påverka ”brukarna”, det vill säga ungdomar i vårt svenska samhälle. Brytningen 
mellan det gamla sättet att tänka och det nya där ungdomarnas valfrihet finns med i 
allt större grad gjorde att jag blev intresserad av att ta reda på vad och vilka det är 
som påverkar ungdomar i val av gymnasieskola och i vilken grad. 
 
Om man låter ungdomarna själva komma till tals om vad som är viktigt för dem när 
de ska välja gymnasieskola, vad och vilka som påverkar dem och i vilken grad, så 
kan den lilla gymnasieskolan på landsbygden vända hot till möjligheter och 
svagheter till styrka, som kommer ungdomarna till nytta i deras val av 
gymnasieskola och program. Utifrån detta har sex övergripande frågeställningar 
infunnit sig:  
 

• Vad anser ungdomar påverkar dem när de skall välja gymnasieskola? 
 

• Vilka personer anser ungdomar påverkar dem när de skall välja 
gymnasieskola?  

 
• Vilka är ungdomarnas förväntningar på gymnasieskolan? 

 
• Vad finns det för skillnader och likheter mellan könen när det gäller åsikter 

om hur gymnasievalet påverkas och förväntningar på gymnasieskolan? 
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• Hur beskriver sig dessa ungdomar själva som högstadieelever och vilka 

könsskillnader finns i dessa beskrivningar? 
 

• Vilka attityder till högstadiet och skolarbetet har de och vilka könsskillnader 
kan upptäckas i dessa attityder? 

 

1.3 Arbetets disposition 
Studien innehåller fem delar – problembild, teoretisk referensram, metod, resultat 
och analys och avslutas med diskussion och slutsatser. 
I den inledande delen har studiens grundläggande intressen behandlats på olika sätt, 
så som ambitioner analytiska utgångspunkter, studiens syfte och problem-
formulering. Jag har på olika sätt försökt visa bakgrunden till varför den här studien 
blev intressant för mig att genomföra. Den andra delen, teoretisk referensram, 
behandlar den teoretiska bas som ligger till grund för hela arbetet och här behandlas 
olika påverkansfaktorer som kan ha med ungdomars valprocess att göra, såsom 
sociologiska faktorer, psykologiska, psykosociala och slutligen gymnasieskolan 
själv. Del tre i min studie handlar om mitt metodologiska angreppssätt för studien. 
Därefter kommer det fjärde kapitlet i min undersökning där alla resultat som är 
intressanta presenteras och analyseras. I en avslutande del, diskussion och 
slutsatser, analyseras och diskuteras elevernas svar och kopplas till tidigare 
forskning i den utsträckning som det går.  
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2 TEORETISK REFERENSRAM 
Avsikten med detta kapitel är att ge en teoretisk bas för denna studies syfte och 
frågeställningar. Det finns flera olika samhällsfaktorer som styr gymnasieskolornas 
utveckling. De beslut som fattas av politiker och olika myndigheter påverkar de 
unga i vårt svenska samhälle som står mitt uppe i processen att välja 
gymnasieskola. Det jag kommer att ta upp i min teoretiska referensram är med 
början det sociologiska där följande rubriker ingår samhällsförändringar, frisökning 
av gymnasieskolan, det sociala kontraktet och ungdomars livsprojekt, elevers 
valhandling. Därefter kommer jag in på den psykologiska analysen där jag 
avhandlar tonårstiden med tänkandets och den känslomässiga utvecklingen. Den 
psykosociala påverkan vid val av gymnasieskola redogörs för därefter. Under den 
psykologiska analysdelen av min teoretiska referensram återfinns också rubriken 
personer i ungdomars närhet och deras påverkan. Som avslutning avhandlas 
gymnasieskolans påverkan.  
 
Hela min teoretiska referensram är uppbyggd så att den ska ligga till grund för 
frågorna i enkätundersökningen till ungdomarna och där med utgår den från mitt 
syfte och min problemformulering.    
 
Anita Ferm blev utvald av Utbildningsdepartementet att göra en utredning om en ny 
gymnasieförordning. Gymnasieutredningens betänkande, som Ferm kallar för 
Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, presenterades våren 2008. 
Utbildningsdepartementet har tänkt sig att en ny Gymnasieförordning ska sjösättas 
år 2010. Under utredningens gång så intervjuade Ferm många ungdomar och hon 
skriver i sitt betänkande. ”De elever utredningen mött är mestadels positiva till den 
utbildning de valt, men berättar också om dålig information inför valet till 
gymnasieskolan” (Ferm, 2008:227).  
 
Ferm menar att det inte går att blunda för att dagens gymnasieskola erbjuder olika 
möjligheter för unga män och kvinnor. Bland annat nämner hon yrkesutbildningar 
där unga män dominerar, som är tydligt preciserade och som leder till anställning. 
Det finns också utbildningar som domineras av unga kvinnor där motsatsen gäller, 
vilket sannolikt är en av förklaringarna till att fler kvinnor än män går vidare till 
högskolestudier, menar Ferm i sin utredning. 
 

2.1 Samhällsförändringar 
Unga människor ska i den här undersökningen studeras som reflekterande individer 
som gör egna bedömningar och som utgår ifrån sig själva i sina val. Enligt Roberts 
(1997) blir ungdomar allt mindre kontrollerade och vägledda av samhället struktur 
och istället blir de mer hänvisade till att själva välja. Detta trots att ungdomar har 
svårt att göra realistiska bedömningar angående sin framtid på grund av den snabba 
strukturomvandlingen i samhället. 15-åringar tvingas att ta beslut omkring något 
som är för dem helt okänt. Roberts (1997) påpekar att det blir allt svårare att på ett 
enkelt sätt kategorisera ungdomar och därför måste man som forskare utgå från ett 
aktörsperspektiv och lyssna på de unga individernas egen rationalitet och deras 
värderingar. Vidare menar Roberts att trots att det redan har utvecklats en rad 
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teorier, finns det märkbart få nya begrepp för att pröva hur användbara dessa teorier 
är för att förklara och förstå ungdomars faktiska liv och erfarenheter.  
Under de senaste 200 åren, i den så kallade moderniseringsprocessen, har ”det 
sociala kontraktet” förändrats genomgripande enligt Andersson (2001). Genom en 
kort beskrivning av moderniseringsprocessen i Sverige periodiserar man in den i tre 
faser: 

• Den industriella moderniseringsfasen, som inleddes i Sverige mitten av 
1800-talet. 

• Den nationella moderniseringsfasen, som inleddes i Sverige ungefär på 30-
talet. Denna fas har också blivit benämnd som den moderna fasen. 

• Den internationella moderniseringsfasen, som inleddes på 70-talet och 
kännetecknar nu de flesta samhällen i västvärlden.  

Den internationella moderniseringsfasen är den fas vårt samhälle nu befinner sig i 
och det används begrepp som ”postmodern”, ”högmodernitet”, ”senmodernitet” och 
”reflexiv modernitet” av teoretiker skriver Andersson (2001). Enligt Andersson 
(2001:124), har ”betoningen skiftat från sociala och ekonomiska strukturer till 
processer, från status till funktion, från roll till initiativ, från socialisationsprocesser 
till individualiseringsprocesser, från politiska samlande projekt som syftar till 
kollektiva sociala framsteg till individuella livsprojekt”. 
 
Det senmoderna svenska samhället, som dagens ungdomar har att förhålla sig till, 
karaktäriseras av långtgående individualisering, sekularisering och internationa-
lisering enligt Andersson (2001:125). Med individualisering menas att varje enskild 
individ alltmer ska ta ett eget ansvar och göra egna val och därmed inte påverkas av 
traditioner och sociala sedvänjor. Med andra ord skulle social bakgrund, inte längre 
ha lika stor betydelse för ungdomar när de gör sina livsval. Ziehe (1989) har myntat 
det berömda begreppet ”senmoderna ungdomar är kulturellt friställda”. Dagens 
ungdomar uppmuntras till att göra egna bedömningar, ta eget ansvar och utgå från 
sig själva i sina val. Andersson (2001) anser att detta inte är helt lätt för 
ungdomarna på grund av den snabba strukturomvandlingen i vårt samhälle, där det 
är svårt att göra realistiska och strategiska bedömningar som gäller framtiden. 
Dagens ungdomar lever i en verklighet där de inte har några löften om framtiden 
som tidigare generationers ungdomar hade. Enligt Dahlgren (1985) uppmuntras 
ungdomar till flexibilitet, rörlighet, personligt ansvarstagande, socialkompetens och 
initiativförmåga.  
 
Här är de frågeställningar som ska omvandlas till frågor i enkätens del 1. Hur 
upplever ungdomarna själva det här med socialisations- och individualiserings-
processen som de är mitt uppe i? Anser sig ungdomar mogna att själva bedöma och 
ta eget ansvar för sitt gymnasieval? Hur viktigt är det för ungdomar att lyckas med 
skolarbetet och av vilken anledning går de i skolan? Vad finns det för skillnader 
och likheter mellan könen?  
 

2.2 Frisökning av gymnasieskola och elevernas ökade 
valfrihet 
Tidigare har valet av gymnasieutbildning handlat om vilken linje som passar den 
enskilde eleven bäst. Idag innefattar gymnasievalet även frisökning av 
gymnasieskola över hela landet. Detta för att öka ungdomarnas valfrihet även när 
det gäller kommunala gymnasieskolor, så att eleverna kan söka program och 
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inriktningar i andra kommuner även om dessa finns i hemkommunen. 
Utbildningsdepartementet menar att det är viktigt att ungdomar får goda 
möjligheter att välja både utbildning och skola. I Utbildningsdepartementets 
sammanfattning av proposition 2003/04:140 (s.8), Kunskap och kvalitet, står det att 
läsa ”Att få gå den utbildning man vill på den skola man önskar ökar motivationen 
och kan därför ge bättre studieresultat”.  
 
Utbildningsdepartementet menar att frisökningen skapar drivkrafter för 
kommunerna att höja kvaliteten och attraktiviteten på sina utbildningar. Man 
hoppas också att frisökningen ska stimulera till samverkan mellan kommuner kring 
gymnasieskolan, vilket kan bidra till att stärka utbildningsutbudet i en region.  
 
Den 1 januari 2008 trädde lagändringar om frisökning i kraft. Detta ska tillämpas 
för utbildning som påbörjas efter den 1 juli 2008. Skollagsändringarna (2007:304) 
återfinns i 5 kap 11, 24, 24 a, 33 §§ skollagen. Ändringarna (2007:641) i 
gymnasieförordningen återfinns i 6 kap. 1 –2 §§ gymnasieförordningen. Det finns 
ingen författning som använder begreppet Frisökning, men det är ett vedertaget 
begrepp inom utbildningsväsendet. Frisökning innebär att elever ges möjlighet, inte 
rättighet, att söka ett nationellt program i en annan kommun än hemkommunen, 
även om utbildningen finns i hemkommunen.  
 
Läsåret 2005/2006 gick 35 procent av eleverna i en annan gymnasieskola än 
hemkommunens. Före lagändringen om frisökning hade elever endast rätt att tas 
emot på en utbildning utanför den egna kommunen om hemkommunen inte erbjöd 
densamma.  
 
Ferm (2008) tar i sin utredning upp frisökning med viss kritik. Enligt Ferm är syftet 
med den utökade möjligheten till frisökning att ge elever större möjligheter att välja 
den utbildning de har intresse av och fallenhet för. Det förväntas öka elevernas 
motivation att fullfölja utbildningen. Förändringarna förväntas även ge incitament 
till ökad samverkan mellan kommuner om utbudet av gymnasieutbildning. Ferm 
menar att detta är en viktig princip som inte är helt oproblematisk. Bland annat 
menar hon att vissa program och inriktningar blir översökta och då utbudet 
anpassas efter elevernas önskemål är det inte givet att dimensioneringen stämmer 
med arbetslivets behov. Elevernas valmöjligheter har i dag lett för långt, menar 
Ferm, då systemet har blivit svårt att överblicka och det är kostnadskrävande. 
Dessutom menar hon att eleverna inte alltid får sina val tillgodosedda, förespeglade 
valmöjligheter genomförs inte alltid och studievägar och kurser som inte leder till 
vare sig anställningsbarhet eller fortsatta studier. 
 
Här är de frågeställningar som ska omvandlas till frågor i enkätens del 2. Hur ser 
ungdomar på landsbygden och som är mitt uppe i sin valhandling av gymnasieskola 
det här med frisökning? Det här med att fritt få välja gymnasieskola över hela 
Sverige, oavsett om programmet finns i deras hemkommun eller inte anser 
ungdomarna att detta ger dem fler och bättre valmöjligheter? Vilka likheter och 
skillnader finns det synsättet på frisökning mellan könen? 
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2.3 Det sociala kontraktet och livsprojekt 
För att förstå individers krav och ansvar inför samhället och samhällets/statens 
förändrade ansvar och krav på sina medborgare används begreppet ”det sociala 
kontraktet”. Detta begrepp innefattar ett gemensamt kontrakt av erbjudanden och 
skyldigheter i båda riktningarna. I detta sammanhang är samhället i den ena 
riktningen och ungdomarna i den andra riktningen i ”det sociala kontraktet” enligt 
Andersson m.fl. (2001:122).  
 
Med hjälp av begreppet det sociala kontraktet dras uppmärksamheten till hur 
samhället förändras och därmed dess förväntningar och krav på individerna. 
Dessutom förändringar i vad individerna i allmänhet värderar i utbyte då de väljer 
utbildning och gymnasieskola. Andersson, Jonsson, Lindblad och Rosén har med 
ett gemensamt intresse studerat ungdomstiden och ungdomars olika livsprojekt 
(Andersson m.fl., 2001). Dessa forskare har under nästan ett decennium samarbetat 
i ett stort forskningsprojekt kallat ”Ungdomars livsprojekt och skolan som arena”. I 
boken ”Ungdomarna, skolan och livet”, som dessa fyra forskare gemensamt 
författat, framhåller de att dagens ungdomar alltmer är hänvisade till att på egen 
hand förhandla sig fram till utbildning i det samtida samhället fyllt av både hot och 
möjligheter. Med begreppet det sociala kontraktet avser jag i den här studien att 
uppmärksamheten dras till vilka bud som ungdomarna går ut med i valhandling. 
Det handlar inte bara om ena partens villkor, d.v.s. gymnasieskolan, som 
ungdomarna har att underordna sig. Det handlar också om vilka krav dessa 
ungdomar har på gymnasieskolan.  
 
En människas livsprojekt innebär att en individ gör saker i syfte att nå ett personligt 
mål. Ungdomar har sina egna uppsättningar av livsprojekt som de personligen 
driver (Andersson m.fl., 2001). En forskare som i hög grad har använt sig av 
”personal projects” är Brian Little (1987). Han syftar på en följd av aktiviteter som 
hänger ihop för en person i syfte att nå ett personligen viktigt mål. Vad en person 
tänker på, planerar för, men kanske inte alltid genomför är vad ett personligt projekt 
står för. I sin forskning har Little kommit fram till en teori som går ut på, att 
individen har sina egna uppsättningar av livsprojekt, som de personligen driver, han 
beskriver dessa likartat med hjälp av fem psykologiska dimensioner. Dessa 
dimensioner ställer jag frågor omkring i min enkätundersökning för att få reda på 
ungdomars förväntningar, inställning och känslor inför att börja på gymnasiet.  

• Betydelse - hur pass viktigt, roligt och meningsfullt är projektet för 
individen? 

• Struktur - hur tydligt, genomtänkt eller oklart är det? 
• Gemensamhet - om projektet också är något andra delar med honom/henne 

och accepterar? 
• Ändamålsenligt - hur pass effektivt det kan bedrivas utan risk att haverera? 
• Belastning - grad av förmåga och skicklighet att genomföra projektet? 

 
Den här delen av referensramen ligger till grund för frågorna 3, 4, 9 och 10 i 
enkätundersökningen. 
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2.3.1 Elevers valhandlingar 
Jag anser att eleven är huvudpersonen i gymnasieskolan, denna uppfattning delar 
jag med Ferm (2008). Detta perspektiv använder jag mig av genom hela min 
analys. Elever som går i årskurs nio och som står i beredskap att välja till gymnasiet 
är unga och gör sina utbildningsval här och nu. Under gymnasietiden blir de unga 
vuxna. Ungdomstiden är en viktig utvecklingsperiod för alla människor menar 
Ferm (2008). Ferm menar vidare att den här processen ser olika ut för olika 
individer och därför är det viktigt att gymnasietiden ger ungdomarna en bra bas för 
vuxenlivet, vare sig den unga tänker sig att gymnasieutbildningen ska utmynna i 
anställningsbarhet eller fortsatta studier. 
 
”Precis som för tidigare generationer har utbildningsvalen till gymnasiet med 
ungdomarnas samtida och framtida liv att göra. ”I övergången från grundskola till 
gymnasieskola möter unga människor en rad valsituationer som de förväntas 
hantera”, så inleder Lund (2006) sin avhandling. Lund menar att det finns en viktig 
skillnad mellan dåtid och nutid. Äldre generationer kunde relatera sina 
utbildningsval till väl utstakade och kollektivt burna utbildningsvägar. För 
elevernas vidkommande byggde detta bland annat på en tydlig koppling mellan 
skola och arbetsliv. Dagens ungdomar förväntas ha ett individuellt förhållningssätt 
till sitt gymnasieval. Ett personligt intressegrundade gymnasieval har gjorts möjligt 
då det idag finns massor av utbildningsalternativ och frisökning till vilken 
gymnasieskola eleven själv vill gå på. Lund (2006) menar att valfrihetens 
erbjudanden om ett individuellt och öppet meningsskapande begränsas av realiteter 
som är kopplade till gymnasieutbildningens ökande grad av marknadsanpassning.  
 
Lund (2006) menar i sin avhandling att individers samspel och kommunikation, 
själva språket, är det medel med vilket ett samhälle hålls samman, utvecklas och 
reproduceras. Ungdomar förhåller sig på olika sätt till sakfrågans innehåll: Hur ska 
jag handla? De måste förhålla sig till sättet på vilket frågan finner sin lösning. I sin 
kommunikation med familj, kamrater, studie- och yrkesvägledare, i sin interaktion 
med gymnasieskolornas profileringsstrategier, gymnasieskolans organisatoriska 
regelverk och sina tidigare erfarenheter av utbildning etableras olika typer av 
villkor för integration i vuxensamhället och yrkeslivet. Såväl Habermas (1995) som 
Fritzell (2003) menar att ungdomarna utgår från, och lär sig av den kommunikativa 
process som valhandlingarna är ett uttryck av. Dagens utbildningssystem som 
ungdomarna ska förhålla sig till och välja utbildningsvägar betraktas som en typ av 
samhällelig integration i vid betydelse, där den framtida medborgaren får möjlighet 
att ta tillvara sina intressen och i bästa fall utveckla självkännedom och ökad 
autonomi (Nilsson-Lindström, 1998). 
 
Den här delen av referensramen ligger till grund för samtliga delar i 
enkätundersökningen. 
 

2.3.2 Tonårstiden - tänkandets utveckling 
Inom psykologin skiljer man på kroppslig utveckling - pubertet och 
känslomässig/själslig/psykisk utveckling - adolescens samt den tänkande 
utvecklingen enligt Goldinger (1999).  
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En tonåring har förmågan till kombinationslogik, men har svårt att själv fatta beslut 
(Goldinger, 1999). Hon ser alternativen men är osäker vad som är bäst. Samtidigt 
vill i regel inte en tonåring att andra ska besluta åt henne. Tonåringen vill ha igång 
en diskussion för att på så sätt få träna tänkandet. En annan följd av tänkandets 
utveckling, menar Goldinger (1999), är den ökade förmåga till själviakttagelse, 
tonåringen ser på sig själv utifrån, och blir sällan nöjd med vad han/hon ser. 
Tonåringen är ofta missnöjd med sig själv, sin personlighet, sin intelligens och sitt 
utseende. Hon har skapat en bild av hur man bör vara och försöker leva upp till 
detta. 
 

2.3.3 Tonårstiden – könspolariserad praktik? 
Tjejer i par och killar i grupper? Philip Lalander och Thomas Johansson (2002:128) 
menar att ungdomsforskare har bidragit till att förstärka bilden av en ytterst 
könspolariserad praktik, där de beskriver killar som stilskapare och tjejer som 
bihang, tjejer som par- och killar som gruppvarelser och i förlängningen tjej- och 
killkultur som två skilda företeelser. Visst finns det forskning som stöder detta. 
Givetvis finns detta också i den sociala verkligheten, men för den skull finns det 
ingen anledning att köpa en så starkt polariserad bild av dagens ungdomar. Så finns 
det den andra gruppen av forskare som ser ungdomar som en enhetlig grupp, vilket 
inte heller ger en rättvis bild av verkligheten. Enligt Lalander och Johansson (2002) 
menar att om man ser detta med ungdomar utifrån ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv tas inte könsskillnaderna för givna, utan de betraktas som uttryck för och 
konsekvens av de mönster som inverkar på könssocialisationen. Den traditionella 
könssocialisationen leder, enligt Lalander och Johansson (2002), till särskiljandet 
mellan två olika kategorier, tjejer och killar. Dessutom bidrar den även till att 
utesluta alla andra tänkbara mönster och hybrider. Därför har det för mig varit 
viktigt att uppmärksamma och studera nya, flexibla former av könsidentitet genom 
att se skillnader och likheter mellan tjejer och killar i min studie. Den här delen av 
referensramen ligger till grund för samtliga delar i enkätundersökningen. 
 

2.3.4 Den känslomässiga utvecklingen 
En tonårings utveckling brukar delas in i perioder, som följer på varandra. Den 
första av dessa perioder är enligt Goldinger (1999:29) preadolescensen, därefter 
kommer tidig adolescens hög adolescens, sen adolescens och postadolescens: 
 
11-12 år 13 år 14 – 15 år 16 - 19 år 20 – 25 år
  PRE TIDIG      HÖG           SEN   POST 

ADOLESCENS 
 
När en tonåring står inför att välja gymnasieskola och utbildning är hon i en mycket 
känslig del av adolescensen. Hög adolescens innebär att tonåringen har förstått att 
barndomen allt mer försvinner ur siktet. Goldinger (1999) menar att tonåringen 
känner att vuxenheten närmar sig med frihet och självständighet som lockande 
framtidsmål. Den här perioden med hög adolescens har två viktiga och aktuella 
frågor: Vem är jag? Vad skall jag göra med mitt liv? 
 
Sen adolescensen är från 16-19 år, det vill säga, den tid de flesta ungdomar går på 
gymnasiet. Goldinger (1999) menar att tonåringen söker efter mening och mål för 
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färden genom livet under denna period. Hon fortsätter med att sen adolescens är en 
tid för ökad stabilitet men även motsatsen. Tonårsprocessen vilar på den trygghet 
och självständighetsträning som man fått under barndomstiden och i grundskolan. 
Erfarenheten som unga människor har av grundskolans formella skolning kan 
hämma deras framtida iver för utbildning. Snarare är lärande och utbildning det 
sista som de önskar sig mer av (Ball, Maguire och Macrae, 2000). Ball (2003) 
menar att det heller inte går att uppfatta elevers valstrategier som baserade på en 
ensidigt målinriktad rationalitet. Istället menar Ball att utbildningsval ofta består av 
en mix av olika typer av rationalitetsformer. När en tonåring står inför att välja 
gymnasieskola och utbildning är han/hon i en mycket känslig del av ungdomen. Det 
är viktigt att förstå hur individen uppfattar sig själv som 15-åring. Hur motiverade 
är de av skolan idag och varför de går i skolan?  
 
Den här delen av min referensram ligger till grund för i första hand frågorna 2, 3 
och 4 i enkätundersökningen Det som jag vill ha svar på är hur ungdomar som står 
inför att välja till gymnasiet tänker på sitt liv efter grundskolan. Har det börjat 
fundera på vad de vill syssla med som vuxna och vet de i sådana fall hur de ska nå 
dit?  
 

2.4 Den psykosociala påverkan vid val av gymnasieskola 
Begreppet psykosocial avser samspelet mellan individ och omgivning. Det 
lanserades först av psykoanalytikern Erik H. Eriksson år 1959. I begreppet 
psykosocial ligger att individen påverkas av sin omgivning samtidigt som 
omgivningen i sin tur påverkas av individens handlingar. Det är alltså frågan om ett 
ömsesidigt förhållande. Det finns stora individuella skillnader i människors 
reaktioner på en given miljö enligt Lennéer-Axelsson och Thylefors (2000). 
 
För att förstå hur en person reagerar på en viss miljö är det viktigt att inte bara se på 
hur miljön ser ut, utan också ta hänsyn till individens upplevelser. Alfredsson m.fl. 
(2000) anser, att vilka tidigare erfarenheter individen har, är en av de viktigaste 
faktorerna som påverka anspråksnivån. Det vill säga vad eleven anser vara negativt 
eller positivt för sig själv vid val av gymnasieskola.  
 
Enligt Alfredsson m.fl. (2000) finns det tre psykosociala miljöfaktorer som är 
viktiga för ungdomar som ska välja gymnasieskola, nämligen skolans organisation, 
samarbetsformer och innehåll. Även arbetstakten, tydliga mål, stimulans och 
trygghet är faktorer som finns med. Det ska upplevas att det för individen finns tid, 
kunskap och resurser för att gymnasietiden ska klaras på bästa sätt. Det här är svårt 
att få kunskap om för ungdomar som står inför sitt gymnasieval.  
 
Det här kapitlet i min referensram har jag använt för att lägga grunden till del 4 i 
enkätundersökningen. Hur tar ungdomar reda på vad olika gymnasieskolor har att 
erbjuda dem rent psykosocialt? Tycker ungdomar att det är svårt att välja 
gymnasieskola? Hur söker de information om olika gymnasieskolor? Har de flera 
gymnasieskolor som de väljer emellan? Vilka beståndsdelar anser ungdomar vara 
viktiga påverkansfaktorer i deras val av gymnasieskola? Hur påverkar deras 
inställning till dessa frågor deras val till gymnasiet? Hur ser detta ut ur ett 
genusperspektiv? 
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2.5 Personer i ungdomars närhet och deras påverkan 
Ungdomar i 15-årsåldern möter nya krav och hämtar stöd inte bara från sina 
föräldrar utan också från kamrater och andra vuxna personer i deras närhet. 
Ungdomar förhåller sig på olika sätt till hur de ska agera. De måste handla så att de 
hittar en lösning på frågan, menar Lund (2006). Detta innebär att ungdomar som 
står i mitt i sin process att välja gymnasieskola måste etablera olika typer av villkor 
för samordning i sin kommunikation med familjen, kamrater, studie- & 
yrkesvägledare och påverkan från gymnasieskolornas profileringsstrategier, samt 
deras tidigare erfarenhet av utbildning från grundskolan. Kommunikationen med 
andra under valprocessen till gymnasiet är viktigt för ungdomarna. Goldinger 
(1999) menar att hindren för kloka samtal är många. Hindren kan vara att man inte 
tar sig tid, lyssnandet och att man beskriver varandra ”du är” istället för att tala om 
vad man själv tycker, tänker, känner och vill (Goldinger, 1999:83) 
 

2.5.1 Föräldrars påverkan 
Ungdomar som står i beredskap att välja gymnasieskola är fortfarande omyndiga 
och föräldrarna/målsman har ansvar för deras väl och ve. För att kunna få fram vad 
och vilka som styr ungdomars val av gymnasieskola, är det därför viktigt att titta på 
föräldrars inflytande och påverkan när deras barn ska välja gymnasieskola. Det har 
inte varit lätt att hitta någon forskning som direkt handlar om ungdomars val av 
gymnasieskola och specifikt då föräldrars inflytande i processen. Visserligen tar 
Stefan Lund (2006) upp föräldrars sociala påverkan i sin avhandling belyst utifrån 
vilken utbildningsnivå föräldrarna har. Jag skulle vilja se det här med föräldrars 
inflytande ur ett ungdomsperspektiv. För att få en grund och förståelse för vilken 
betydelse och ansvar föräldrar har i sina ungdomars valhandling har jag använda 
mig av studier och forskning som gjorts för föräldrars val av grundskola och 
frisskolor. Jag har även tittat på studier där man jämfört Sverige med andra länder. 
 
En betydande faktor är från vilken familjebakgrund en ungdom har i sitt framtida 
val till gymnasieskola och även senare i livet, menar Lund (2006). En ungdom som 
har en förälder med högre utbildning är väl medveten om vilka gymnasieskolor och 
program som är av betydelse för skolgången i senare skede. Lund menar att dessa 
ungdomar har redan från starten ett bättre utgångsläge än de ungdomar som har en 
bakgrund i lägre skikt, vilket är ett känt mönster sedan tidigare.  
 
Ett lands utbildningssystems utformning är enligt Miron (1993) ofta knutet till dess 
historiska utveckling. Ett nationellt skolsystem förändras oftast över tiden. Det är 
det som nu pågår med ökande valmöjligheter och med marknadsorienterade skolor i 
Sverige. Därtill kan man också lägga möjligheten att välja gymnasieskola över hela 
landet och att detta inte längre är begränsat till föräldrarnas ekonomi i samman 
utsträckning som tidigare.  
 
Det finns en hel del undersökningar gjorda i USA som belyser vad föräldrar 
prioriterar när de ska välja skola åt sina barn. Enligt Maddaus (1986) väljer 
amerikanska föräldrar med goda ekonomiska resurser att bosätta sig i 
bostadsområden med bra bostäder och med skolor som uppvisar goda resultat. 
Föräldrar med låg utbildning och inkomst har mindre möjligheter att välja såväl 
bostadsområde som skola. När dessa föräldrar ska välja skola till sina barn och 
ungdomar blir det oftast i närheten av hemmet menar Maddaus (1986). 
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Att den geografiska närheten till skolan är en viktig fråga för föräldrarna även i 
Sverige visar en attitydundersökning, genomförd av Leicht (2005), bland föräldrar 
till i elever i grundskolan. I sin undersökning såg Leicht att det främst var föräldrar 
till barn med gångavstånd till skolan som prioriterar geografisk närhet. Det kom 
även fram att inflytandefrågor och skolans profilering inte är så viktiga för många 
föräldrar när de väljer skola åt sina barn, enligt Leichts undersökning. I Leichts 
(2005) attitydundersökning visade på att det finns en ganska stor grupp svenska 
föräldrar som funderar över andra skolor än den kommunala för sitt barn. I flera 
kommuner upplevs kostnaderna för elever som väljer skola i annan kommun eller 
fristående skola som en betungande post i budgeten för föräldrarna.  
 
Edwards & Whittey (1992) menar däremot, att föräldrarna gör valet utifrån barnets 
helhetssituation, och att valet i mindre utsträckning är strategiskt, framtids- och 
marknadsinriktat. Enligt en enkätstudie som gjordes i USA läsåret 1986/87 av 
Edwards & Whittey använde sig föräldrarna av följande kriterier vid val av skola 
för deras barn och ungdomar: 

Skolans akademiska kvalitet 
Skolans atmosfär och storlek 
Öppenheten inför föräldrarnas medverkan 
Aktiviteter utanför schemat 
Möjligheter till vistelse före och efter skoldagens slut 
Religiös inriktning 
Tidigare familjemedlemmars skolgång 
Kamraters val 
Barnets önskemål 

Dessa kriterier har olika betydelse och tyngd, men innan ett beslut fattades krävdes 
att flera av kriterierna uppfylldes. Det som jag finner intressant är om det förhåller 
sig på samma sätt här i Sverige och vad ungdomarna själva anser att ovanstående 
kriterier påverkar dem i deras valhandling 
 
Undersökningar som gjorts av Coleman & Schneider (1993), hävdar att avståndet 
mellan skolan och hemmet är den avgörande faktorn. En annan studie som 
Coleman gjorde 1996 kom fram till att främsta faktorerna bakom val av skola var 
social status och disciplin. Ytterligare en faktor som påverkar föräldrars val av 
skola till sitt barn är efter hörsägen om en skolas ”image” och inte på faktiska 
uppgifter om elevprestationer menar Coleman.  
 
De flesta av undersökningarna som jag tagit del av handlar om föräldrars val till 
barn i grundskolan. De ungdomar som jag är intresserade av är på väg att lämna 
grundskolan och står i begrepp att söka till gymnasiet. I vilken utsträckning pratar 
ungdomar med sina föräldrar om sitt gymnasieval? Hur mycket anser ungdomarna 
att deras föräldrar påverkar dem i deras val av gymnasieskola? Om man tittar på det 
här ur ett genusperspektiv – vilka likheter och skillnader finns det mellan killar och 
tjejer? 
 

2.5.2 Kamraters påverkan 
Tonårstiden är den tiden då man ska bli självständig – frigöra sig från barndomens 
beroende av andra och börja ta ansvar. Det är under den här perioden i livet som 
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kamrater blir allt viktigare och detta i kombination med att den unge skall och vill 
bestämma över sitt liv och inte styras av andra eller yttre villkor (Goldinger, 1999). 
De unga måste möta nya krav genom att öka sina interpersonella aktiviteter för att 
hämta stöd inte bara från sina föräldrar utan också från kamrater och kamratgrupper 
(Andersson 2001). Flera studier som bland annat Skolverket har gjort visat att 
ungdomar tycker det är jobbigare att prestera bra studieresultat än att försöka bli 
socialt godkänd. I en undersökning gjord av Bengt-Erik Andersson fann han att 
mellan två tredjedelar och tre fjärdedelar av eleverna anser att det bästa med skolan 
är kamraterna. Nästan lika många menade att vore det inte för kamraterna skulle de 
inte ha stått ut i skolan. Andersson (2001) kom i sin undersökning fram till att 
kamratgruppen utgör på något sätt andningshålet för många och utan dem skulle det 
vara svårt att uthärda skolan. Kamraterna ofta viktigare för ungdomarna än 
föräldrarna under tonårstiden menar Andersson. Han anser att det är de närmsta 
vännerna som ungdomarna går till och pratar med om sina problem. Vad 
kompisarna tycker är i många fall helt avgörande. Ungdomars syn på sig själva 
utvecklas i relation till hur de tror att andra ser på dem (Lalander, 1998/2002).  
 
Hartup (1993) resonerar kring likhetsaspekter i tonåringens kamratrelationer och 
menar att vänner är oftast lika vad gäller kön, ålder, etnicitet och social tillhörighet. 
Rent beteendemässiga likheter inom kamratgruppen finns också, främst i 
skolrelaterade attityder, ambitioner och prestationsinriktning. Han menar också att 
man kan se tre dimensioner av ungdomars kamratrelationer som påverkar 
individens utveckling:  

• att ha vänner  
• kvaliteten i vänskapen  
• vilka ens vänner är  

Hartup (1993) konstaterar att erfarenheterna av vänskap som tonåringen har främst 
bidrar till de attityder man har till sig själv och den potential för förhållanden man 
har, snarare än någon sorts generell sällskaplighet eller social kompetens. 15-
årsåldern är den tid då man börjar bli självständig. Med andra ord börjar tonåringen 
frigöra sig från beroendet av andra och börjar ta ansvar (Goldinger, 1999). Det som 
jag vill få svar på är i vilken utsträckning ungdomarna pratar med sina kamrater om 
gymnasievalet och i vilken utsträckning de anser att kamraterna påverkar dem i 
deras valhandling. 
 

2.5.3 Studie- och yrkesvägledarnas påverkan 
Skolverket har i flera rapporter de senaste åren uppmärksammat studie- och 
yrkesvägledningen och då pekat på att tillgången på studie- och yrkesvägledning 
minskat trots att behovet för eleverna av saklig och kunnig vägledning är större än 
någonsin. Detta drabbar, enligt Skolverket, i första hand ungdomar som kommer 
från en studieovan miljö där kunskapen om de valbara alternativen saknas (PT 
Skolverket (2004), Skolverket (2005) och SOU 2008:27). Ferm (2008) har i sin 
gymnasieutredning tagit upp problematiken efter att ha mött elever som pekat på 
hur viktig studie- och yrkesvägledningen är. Hon skriver i sin utredning att många 
av de elever som utredningen mött uttryckte kritik och den gäller studie- och 
yrkesvägledning inför valen till gymnasieskolan. Men Ferm pekar också på att hon 
mött elever som anser sig ha fått god hjälp, men det är inte en dominerande 
uppfattning. 
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Ferm menar i sin utredning att hon ser att de som är unga i dag kommer att bli en 
attraktiv arbetskraft i framtiden genom att hon i sin utredning har identifierat 
arbetsmarknaden för gymnasialt utbildade som stor och växande inom vissa 
sektorer. Ferm menar att det här är en bild som inte kommuniceras till unga i dag. 
För att utbildningen ska kunna ge unga en bra start i yrkeslivet eller för högre 
utbildning, menar Ferm, att det är viktigt informera om vilka utbildningsvägar och 
yrkesval gymnasieskolan möjliggör. I dag är informationen till unga om arbetslivet, 
vart en utbildning leder och hur arbetsvillkoren ser ut inte alls utvecklad ute på 
grundskolorna och bland Studie- och yrkesvägledarna menar Ferm. Många av 
ungdomarna som står inför att välja till gymnasiet har inte kunskaper om 
arbetsmarknaden och känner inte heller till vilka yrkesval som blir möjliga efter 
högskolestudier. Informationen om vilka vägar som finns och vad som krävs för att 
komma in på olika utbildningar, bli anställd, är därför viktig. 
 
Det jag vill undersöka är hur ungdomar i årskurs nio och som står mitt uppe i sitt 
val till gymnasiet ser på Studie- och yrkesvägledarens roll och betydelse som 
samtalspartners och i vilken grad ungdomarna anser att SYV påverkar dem i deras 
val av gymnasieskola. 
 

2.5.4 Lärares påverkan 
I rapporten Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egna och andras ögon som 
Skolverket har gjort (2004) beskrivs att ungdomar känner sig osäkra inför sitt val 
till gymnasiet, de är inte så aktiva att söka information om gymnasieskolan. 
Rapporten gör gällande att ungdomarna har svårt för att se sambandet mellan studie 
och ett yrke, de har även svårt för att ta till sig förekommande information och olika 
begrepp i sammanhanget. Här har även lärarna i grundskolan begränsade kunskaper 
om gymnasieskolan vilket har betydelse för ungdomarnas studieval. Enligt Ferm 
(2008) är det brist på information om arbetsrelaterade frågor, särskilt personlig 
kontakt som kan hjälpa ungdomarna i deras valsituation. Det finns gott om 
informationsmaterial men frågan är om det är rätt anpassat till elever, 
studieyrkesvägledare och lärare på grundskolan. Lärandet är en process för 
ungdomar, de ska kunna ha en uppfattning om olika saker i ett yrkesliv där de 
saknar erfarenheter ifrån vilket gör att deras val blir svårare. 
 
Det är den här delen av referensramen som bland annat ligger till grund för frågorna 
15 – 20 i enkätundersökningen. 
 

2.6 Gymnasieskolans utseende och utrustning 
Vid en förändring av regelverket för gymnasieskolor 1994 öppnades nya 
möjligheter för elever att välja andra skolor än den geografiskt närmaste, om det 
program man ville studera inte fanns på hemorten. Den nu genomförda 
förändringen i gymnasieförordningen som trädde i kraft den 1 januari 2008 har 
gjort det möjligt för elever att välja gymnasieskola, oavsett om ett program finns i 
den närmaste skolan eller inte.  
 
Det finns få undersökningar gjorda om hur det enskilda gymnasiet bemöter och 
handlar när det gäller frisökning. För att få svar på hur det enskilda gymnasiet på 
landsbygden möter frisökningen pratade jag med fyra rektorer för kommunala 
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gymnasier i Kalmar län. Samtliga av dessa rektorer var eniga om att när elever står 
inför det fria valet av gymnasieskola, leder detta till att det enskilda gymnasiet 
måste erbjuda eleverna något extra för att locka dem till sig. Sådana faktorer som 
rektorerna gav exempel på vara nyrenoverade lokaler, en egen dator, en stor 
datorsal där eleverna kan surfa på Internet, en tid för utlandsstudier, en trevlig 
cafeteria och matsal och lägga mer pengar på broschyrer och TV-reklam. Jag 
ställde då frågan hur de kommit fram till dessa faktorer och samtliga rektorer 
menade att detta var ett antagande och ingen hade gjort någon form av 
undersökning eller analys för att fråga eleverna hur det faktiskt låg till ur ett 
ungdomsperspektiv – vad anser ungdomarna vara viktigt när de ska välja 
gymnasieskola.  
 

2.6.1 Gymnasieskolornas positionering  
Efter att ha tagit del av tidigare forskning och analyser gällande gymnasieutbildning 
kom jag fram till att i vissa avseenden måste gymnasieskolan marknadsanpassas, 
detta då eleverna i allt större utsträckning har möjlighet att välja samtidigt som 
införandet av friskolor och skolpeng har konkurrensutsatt gymnasieskolan. 
Därigenom öppnades möjligheten för elever att fritt få välja gymnasieskola över 
hela landet oavsett om utbildningen finns inom den egna kommunen eller inte. Jag 
vill försöka fånga vad det är hos den enskilda gymnasieskolan som får ungdomarna 
att välja just den skolan. Med andra ord, vad är det för påverkansfaktorer som 
eleverna tycker är viktiga när de ska välja gymnasieskola.  
 
Man kan säga att en skola erbjuder en tjänst, nämligen utbildning till eleverna. Med 
andra ord kan man jämställa en gymnasieskola med ett tjänsteföretag. Detta sätt att 
se på skolan har jag applicerat från Grönroos modell ”The basic service package”. 
Grönroos (1992/2000) modell. Denna modell måste stöttas av stödjande- och 
underlättande tjänster (facilitating services) för att kunna ingå i ett servicepaket. 
Grönroos menar att dessa tjänster, i detta fall exempelvis byggnader och lärare, 
måste finnas med för att inte hela servicepaketet skall kollapsa. De extra tjänsterna, 
som här kommer att kallas för tilläggstjänster (supporting services), menar 
Grönroos endast finns med av ett enda skäl, för att kunna konkurrera om kunderna 
och i det här fallet eleverna.  
 
Vid en närmare granskning av vilka element stödjandetjänsterna och 
tilläggstjänsterna byggs upp av, fann jag att dessa faller ganska väl samman med 
Marknads-mixmodellen (Rafiq & Ahmed, 1995:4-6) som bland annat 
marknadschefer använder för att försöka generera det optimala svaret på en 
målmarknad genom att blanda 7 olika variabler på ett optimalt sätt. Det är viktigt 
att förstå att marknads-mixsprinciperna är kontrollerbara variabler. Marknadsmixen 
kan justeras regelbundet för att möta de förändringsbehov som finns i målgruppen 
och andra dynamiker på detta marknadsområde. De 7P:na är product, price, place, 
promotion, physical evidence, people och process. Dessa 7 P har jag haft som 
utgångspunkt för att få fram de faktorer som den enskilda gymnasieskolan kan 
påverkar ungdomar vid val av gymnasieskola. 
 
Genom att utgå ifrån Marknadsmixmodellen ovan har jag plockat ut sex teman som 
beskriver faktorer som kan vara viktiga för ungdomar vid val av gymnasieskola:  

• Skolmiljön innefattar lokaler, utemiljön och föreningar på skolan  
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• Personal & elever innefattar kunniga lärare, elevinflytande 
• Utbildningsprocessen innefattar hur utbildningen genomförs – vilken typ 

av pedagogik används, finns en mix mellan teori och praktik, 
problembaserat lärande, lärarledd eller egenstudier, kursutbud, hur stora är 
klasserna och vilket kursmateriel används?  

• Geografiska lokaliseringen skall beskriva var skolan geografiskt är 
belägen.  

• Betyget är påverkande när det gäller olika höga antagningskrav på olika 
skolor.  

• Marknadsföring innefattar hur gymnasieskolan har nått ut med sin 
information till eleverna på högstadiet.  

Dessa faktorer kan tänkas påverka den tjänst som gymnasieskolan kan erbjuda 
potentiella elever som planerar att göra ett aktivt val av gymnasieskola. För att 
anpassa marknadsmixmodellen ovan till just ungdomars val av gymnasieskola har 
jag även inspirerats av Normanns (1991) artikel ”The service management system”. 
Normann (1991) menar att social/kulturell bakgrund samt image har betydelse för 
elevens val av skola. Dessa faktorer berör även en persons uppfostran och 
grundläggande värderingar och är viktiga för elevens val av gymnasieskola:  
social/kulturell omgivning avser elevens familjestruktur, vilka fritidsintressen 
eleven har och dennes kompisar.  
 
Normann skriver vidare i artikeln att ett företags image kan betraktas som ett 
informationsinstrument genom vilket företaget kan påverka anställdas och kunders 
uppfattning om företaget, i det här fallet potentiella elever. I det långa loppet kan 
företaget/skolan inte själv bestämma sin image, utan den beror på vad 
tjänsteföretaget/skolan producerar och vilka kunderna/eleverna är. Normanns 
beskrivning av image stämmer väl överens med hur image påverkar 
gymnasieskolan. En skolas image påverkas mer eller mindre av de sju faktorerna – 
skolmiljö, personal o elever, utbildningsprocess, geografisk lokalisering, betyg, 
marknadsföring och social/kulturell omgivning. Varje elev lägger olika stor vikt vid 
de olika byggstenarna beroende på sin tidigare erfarenhet (Normanns, 1991). 
 
När ungdomarna funnit lösningen på frågan hur de ska välja och etablerat villkor 
för samordning handlar det inte längre enbart om ena partens villkor, dvs. 
gymnasieskolan, som ungdomarna har att underordna sig. Det handlar också om 
vilka krav ungdomarna har på gymnasieskolan. Brytningen mellan det gamla sättet 
att tänka och det nya där ungdomarnas frisökning av gymnasieskola har gjort att 
den enskilda gymnasieskolan på landsbygden inte har hunnit med att ta reda på vad 
som är viktigt för den unga människan när de ska välja vilken gymnasieskola de ska 
tillbringa tre år på. Jag vill ta reda på de unga individernas egen rationalitet och 
deras värderingar om vad som är viktigt och vad som påverkar dem vid val av 
gymnasieskola. Vad och i vilken grad påverkar gymnasieskolornas olika 
profileringsstrategier ungdomar? Vilka krav har ungdomarna på gymnasieskolan?  
 
Den här delen av min teoretiska referensram är grunden för fråga 21 i enkäten och 
som handlar om hur ungdomarna själva anser sig påverkas av olika faktorer, såsom 
lokaler, marknadsföring, rykte, etc. i sitt val av gymnasieskola. 
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3 METOD 
För att fånga upp elevernas olika tankar, planer, motivation och förväntningar 
gjorde jag en undersökning som handlar om elever i årskurs nio och om hur och i 
vilken utsträckning olika faktorer påverkar dem när det gäller val av 
gymnasieskola. Min utgångspunkt för enkätundersökningen har varit att eleverna 
själva bäst känner till de praktiker och sammanhang som enkätfrågorna handlar om. 
Det är ungdomarna som utifrån sina resurser och förhoppningar deltar, och som på 
så vis också gör en egen tolkning av vad, hur och i vilken grad olika faktorer 
påverkar dem när de står mitt upp i att välja till gymnasiet.  
 

3.1 Förstudie i form av observationsstudie 
För att få så enkla och lättbesvarade frågor till enkäten valde jag att börja med att 
göra observationsstudie med 16 ungdomar i årskurs 9 uppdelade i fyra grupper. 
Detta gjordes för att fånga ordval, begrepp och attityder som ungdomar i den åldern 
använder när det pratar om skolan, gymnasievalet och om sig själva som 
grundskoleelever. Dessutom ville jag ytterligare öka möjligheten att få den 
information som var relevant för min undersökning.  
 
Jag utgick från en SYMLOG-metod (System for the Multiple-Level Observation of 
Groups) för bedömning av individers och/eller gruppers värderingar. Enligt 
Einarsson & Hammar Chiriac (2002) är den här metoden baserad på skattningar av 
värderingar. De fyra observationsgrupperna genomfördes på lika många 
grundskolor i Norr Kalmar län och Östergötland. Anledningen till detta urval beror 
på att dessa individer var mitt uppe i processen där de ska välja gymnasieskola och 
att de bodde på landsbygden.  
 
Enligt Einarsson & Hammar Chiriac (2002) bör man se observationsstudier som ett 
arbetsverktyg eller en förenkling av verkligheten där man renodlat väsentliga 
aspekter för att göra dem synliga. Observationsstudie som jag gjort är med låg 
struktur. Grunden för min observationsstudie var en öppen frågeställning: 

Vad är det för faktorer som påverkar ungdomars val av 
gymnasieskola och vad använder ungdomarna själva för ord och 
begrepp när de pratar om sitt gymnasieval? 

För att få svar på denna frågeställning arrangerade jag ett rum där det fanns datorer 
som var uppkopplade till olika gymnasiers hemsidor, broschyrer från 50 olika 
gymnasieskolor i Sverige, skyltar med namn och bilder på, föräldrar, kompisgäng, 
SYV, lärare och flera foton på elever i flera olika skolrelaterade situationer. Under 
en timme studerade jag ungdomarnas agerande, diskussioner, attityder och ordval 
runt deras valförhållanden och livsprojekt. Materialet som jag fick fram i form av 
ord och uttryck använde jag sedan när jag utformade frågorna till 
enkätundersökningen. Gemensamt för alla fyra gruppernas ungdomar var att de 
pratade om sig själva och andra som högstadieelev med varandra. Dessa ord skrev 
jag ned och använde sedan i enkätens första fråga.  
 
Dessutom fick jag i observationsstudien en ganska tydlig bild av vad ungdomar 
anser ska finnas i informationsväg och informationskanaler om olika gymnasier för 
att de ska kunna göra rätt gymnasieval. Detta omformade jag till frågor i den 
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kvantitativa enkätundersökningen som jag sedan använde till att analysera vad 
ungdomarna anser att gymnasieskolan kan göra för att påverka dem i deras 
valhandling.  
 
Slutligen använde jag ungdomarnas diskussion om att fritt få välja gymnasieskola 
till att formulera frågor där jag kunde få reda på hur ungdomar anser att denna 
möjlighet skulle ge dem fler och bättre valmöjligheter. Jag har valt att inte redovisa 
allt som kom fram vid observationsstudien, utan endast det som jag har kunnat 
använda för att formulera min kvantitativa enkätundersökning. 
 

3.2 En kvantitativ surveyundersökning 
Att utgå från en kvantitativ metod för denna uppsats var något som var självklart i 
samma stund som jag formulerat mitt syfte och gjort min problemformulering. Vid 
undersökande studier kan vanligtvis experiment, surveyundersökningar eller 
fallstudier användas anser Denscombe (2000). En surveyundersökning är en 
beskrivande och förklarande undersökning av intervju- eller enkättyp som baseras 
på ett representativt urval. Ofta handlar surveyundersökningar om människors 
attityder och handlingsmönster, men den kan också vara förklarande som till 
exempel en uppföljning av människors reaktioner vid en händelse.  
 
Eftersom jag bestämde mig för att få med många ungdomars åsikter, attityder och 
synpunkter, så har en kvantitativ undersökningsmetod valts.  
 

3.2.1 Population och urval 
Jag har valt att undersöka elever i årskurs nio i tre landsbygdskommuner. Jag har 
för avsikt att undersöka i vilken grad ungdomar i årskurs nio anser vad och vilka 
påverkar gymnasievalet. Dessutom vill jag få reda på dessa ungdomars motivation, 
förväntningar och hur deras planer kan förstås utifrån deras faktiska situation. Jag 
har använt mig av ett så kallat bekvämlighetsurval, vilket innebär att ”man tager 
vad man haver”. I det här fallet valde jag grundskolor som ligger i närheten (tre 
mil) där jag jobbar och bor. Dessutom har den gymnasieskola som jag jobbar på 
samverkansavtal med dessa kommuner, vilket gjorde det lättare att få komma till 
dessa skolor och själv få vara med när eleverna besvarade enkäten. 
 
De utvalda grundskolornas rektorer kontaktades för att legitimera undersökningen 
och genom dessa kontakter infann sig en allmän bild av vilka skolor som kunde 
tänkas var aktuella för deltagande i studien. Min utgångspunkt var att skolledningen 
på respektive skola skulle vara positiva till att deras elever i årskurs nio skulle delta 
i studien.   
 
Den kvantitativa enkätundersökningen genomfördes på fyra skolor i tre 
landsortskommuner i Kalmar och Östergötlands län. Enkäten var riktad till 
ungdomar och genomfördes bland elever i årskurs nio som stod inför att välja 
gymnasieskola och program. Samtliga elever i årskurs nio som gick på de utvalda 
landsortsskolorna och var närvarande vid undersökningstillfället gavs möjlighet att 
vara med i undersökningen. Detta innebar 657 respondenter som slutligen 
besvarade enkäten. I tabell 1 framgår svar och bortfall på enkäten. 
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Tabell 1. Antal svar i enkätundersökningen 
   Antal Andel svar i % 
Besvarade enkäter  624 ≈ 95% 
 
Ej användbara enkäter    33   ≈ 5% 
________________________________________________ 
Utlämnade enkäter  657 100% 
 

3.2.2 Standardisering och strukturering 
Enkätundersökning är en vanlig metod för att undersöka attityder. Vid 
enkätundersökningar fyller svarspersonerna själva i sitt frågeformulär skriftligt och 
återreturnerar det till forskaren (Esaiasson m.fl, 2007). Enkäterna har fyllts i av 
elever i årskurs nio på fem olika landsortsskolor. Jag har besökt samtliga skolor och 
eleverna har vid ett lektionstillfälle fyllt i enkäten enskilt, men ändå samlade i 
samma lokal på respektive skola vid samma tidpunkt. Elever har givits samma 
instruktioner inför ifyllandet av enkäten. Enligt Trost (2001) är hög grad av 
standardisering ett ideal. Hög grad av standardisering har i den här 
enkätundersökningen varit önskvärd då den var avsedd att användas i ett 
kvantitativt sammanhang och skulle ges till många för att kunna uttala mig om hur 
stor andel av inte bara urvalet utan också av populationen som svarat på ett visst 
sätt. 
 
Anledningarna till att enkätundersökning valdes som metod är flera. Dels ville jag 
få in så många svar som möjligt, och alltså göra en kvantitativ undersökning. Dels 
ville jag att informanterna skulle kunna vara anonyma i undersökningen. 
Anonymitet kan ge en ökad trygghet för informanterna, eftersom de inte på något 
vis kommer att behöva stå till svars för sina enkätsvar. Till enkäten (se bilaga 1) 
finns en introduktion där informanterna garanteras anonymitet. 
 
Enkäten arbetades fram utifrån syftet, problemformulering och vald referensram. 
Enkäten (bilaga 1) bestod av fasta svarsalternativ och beräknades ta mellan 20 till 
25 minuter att besvara. Då frågorna i enkätformuläret har fasta svarsalternativ och 
alla frågorna handlar om samma ämne, så är detta en hög grad av strukturerad 
undersökning. Beträffande ordningsföljden för frågorna så var enkäten indelad i 
fem delar efter det att bakgrundsfrågorna hade ställts i form av kön, ålder, skola och 
föräldrarnas utbildning. Detta för att få bakgrundsinformation om de svarande och 
för att kunna presentera eventuella skillnader och likheter vid analysen av resultaten 
vilket Esaiasson m.fl. (2007) förordar. Därefter delades enkäten upp i fem delar 
enligt följande: 
Del I. handlade om hur respondenten/eleven uppfattar sig själv som högstadieelev. 
Del II i enkäten handlade om elevens tankar kring livet efter grundskolan och hur 
de funderar inför valet till gymnasiet.  
Del III handlade om hur eleven tänker inför att börja gymnasiet och tankar om den 
kommande gymnasietiden.  
Del IV handlade om hur ungdomarna påverkas av personer som finns i deras närhet 
och andra faktorer som styr deras val av gymnasieskola.  
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Del V var den avslutande delen och där handlade det om hur respondenten funderar 
inför framtiden som vuxen och efter att de har gått ut gymnasiet. (Denna del valde 
jag bort när jag skulle analysera materialet.) 
 
En av anledningarna till att jag delade in enkätformuläret i fem delar var för att 
eftersträva hög grad av struktur och ett tydligt mätinstrument för respondenterna. 
 

3.2.3 Validitet och reliabilitet 
Mätfel uppstår genom ofullkomligheter i mätmetoden enligt Bryman (2002). Det 
vill säga. mätinstrumentet och hur det används. Sådana ofullkomligheter kan vara 
av två slag, nämligen låg validitet (giltighet) och låg reliabilitet (tillförlitlighet). 
Validitet har att göra med om mätmetoden verkligen mäter den egenskap man 
avser att mäta enligt Bryman (2002). Beträffande den här undersökningen så visade 
jag enkätfrågorna för ett antal personer: min handledare, rektorer, elever och två av 
mina kollegor. Vidare provade jag enkätformuläret på några ungdomar för att testa 
om mätmetoden fungerade och om jag själv skulle uppleva min undersökning som 
valid och jag fann resultatet tillfredsställande. Vid utformningen av enkäten 
försökte jag ställa frågor som från olika aspekter skulle belysa respondenternas bild 
av deras val till gymnasiet. Jag bedömde detta som validitetshöjande. 
 
Reliabilitet har att göra med metodens förmåga att motstå slumpvisa inflytanden. 
Om man kunde göra mätningen gång på gång med samma resultat är reliabiliteten 
hög. Om resultatet varierar kraftigt mellan två undersökningar är reliabiliteten låg 
(Bryman, 2002). Vad som kan påverka resultatet är t ex hälsa, trötthet, motivation 
och stress. Andra faktorer är kontakten med intervjuaren, variationen i sättet att 
fråga t ex mellan olika intervjuare, oklart mätinstrument, gissningar mm. 
När det gäller förståelse och tolkning av mina frågor kunde dessa svårigheter 
reduceras eftersom jag testat frågorna innan på flera ungdomar. Jag har varit 
medveten om intervjuareffekten och har därför vid alla sex undersökningstillfällen 
försökt att ha likvärdiga förhållanden till samtliga respondenter och också hållit en 
låg profil.  
 

3.3 Mätinstrumentet – frågorna och formuläret 
Min enkät var innehållsmässigt relaterad till Ball, Maguire och Macrae (2000) och 
ligger till grund för analyser av hur tre samhälleliga sfärer – utbildning, familj, och 
socialt liv, på olika sätt påverkar ungdomars utbildningsval. Jag har använt enkäten 
till att få ungdomarna, som går i årskurs att svara på hur de uppfattar sig själv som 
högstadieelever, vilka livsprojekt de har och vilken attityd de har till skolan. 
Dessutom har enkäten använts för att få reda på vilka förväntningar de har på 
gymnasiet och hur de hämtar information för att göra sitt gymnasieval. Allt detta 
ville jag få svar på för att kunna analysera i vilken grad olika faktorer påverkar 
ungdomarna. 
 
I mitt frågeformulär har jag ställt en mängd frågor till respondenterna. Inledningsvis 
har jag använt mig av sakfrågor som också brukar kallas för bakgrundsfrågor, 
sådana frågor som behandlar faktiska förhållanden (Trost, 2001). Exempel på 
sådana frågor i enkäten är kön, ålder, skola och bostadsort. Övriga frågor i enkäten 
är av karaktären attityd- och åsiktsfrågor där svarsalternativen är av typ ”alltid, 
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”ofta”, ”sällan” eller ”aldrig” eller ”instämmer helt” till ”instämmer inte alls”. Alla 
frågor förutom bakgrundsfrågorna är med fasta svarsalternativ, vilket det finns två 
huvudsakliga anledningar till. Den ena anledningen är av teknisk karaktär och har 
att göra med att det inte är så tidsödande, behöver inte läsa och analyser långa 
utlägg. Dessutom är det lättare för respondenterna att enbart sätta ett kryss på ett 
alternativ som stämmer med deras åsikt. Ytterligare en anledning till att jag valt 
fasta svarsalternativ är att det oftast blir mindre svarsbortfall, såkallade interna och 
sekundära bortfall (Trost, 2001). 
 
När jag konstruerade enkätformuläret hade jag i åtanke vilka som skulle vara 
respondenter och svara på mina frågor. För att få ungdomarna att förstå frågorna så 
har jag i min förstudie antecknat ord och utryck som ungdomar använde, för att 
sedan använda dessa i största möjliga utsträckning i enkäten. Detta innebär att 
personer som tillhör den äldre generationen kan förundras över vissa ord och 
uttryck i enkäten. Som tidigare nämnts har enkätformuläret delats in i olika delar 
för att få en tydlig struktur. Varje del har också en överskrift som anger att: 
”Frågorna som kommer här handlar om….”. Detta förordar också Trost (2001:90). 
 

3.3.1 Mätteknik 
Jag har i enkäten använt mig av Ordinalskalor, Likertskalor och semantiska 
differentialskalor. De vanligaste variabler som man arbetar med i enkäter är 
baserade på rangordnings-, ordnings- eller ordinalskalor enligt Trost (2001). 
Genom att använda dessa typer av skalor kan man uttala sig om att något är t.ex. 
större, högre, bättre än något som mindre, lägre eller sämre. Trost menar vidare att 
svarsalternativ till attitydfrågor är exempel på rangordningsskalor då de består av 
svaren ”mycket bra”, ”ganska bra” eller liknande. I min enkät har jag valt den här 
typen av skalor då jag ansåg att det var lätt för respondenten att kryssa i och tydlig 
och lätt för mig att analysera och få ut såväl procent som medelvärden och 
faktoranalys (se exempel 1 och 2). 
 
Exempel 1. Likertskalor 
Jag är intresserad av skolan och känner mig motiverad att plugga. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Exempel 2 Ordinalskalor 
Tycker du att möjligheten att fritt få välja gymnasieskola över hela Sverige, oavsett om programmet 
finns i din hemkommun eller inte, skulle kunna ge dig fler och bättre valmöjligheter.  
Ja Delvis Nej  Vet ej 
 
I semantiska differentialskalor används ett antal adjektiva motsatspar. I den här 
typen av skalor markerar respondenten sin värdering på en grafisk skala mellan två 
ytterligheter. Respondenten skall kryssa för grader av dessa adjektiva egenskapers 
hos objektet. Dessa objekt kan enligt Trost (2001) vara konkreta föremål, idéer, 
personer eller nästan vad som helst. Den semantiska differentialen används ofta för 
produktutveckling och anledningen till att jag valt att använda denna typ av skala är 
att jag på ett tydligt sätt kunde se respondenternas värderingar mellan två 
ytterligheter. Jag har använt differentialskalor på två sätt (se exempel 3 och 4).  
 
I exempel 3 har jag använt en semantisk differentialskala, där jag har valt ut 33 
termer som bygger på ord och uttryck vilka de ungdomar som var med i min 
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förstudie använde när de pratade om sig själva och andra ungdomar som 
högstadieelever med varandra. Här finns ytterligheterna med men de står inte mot 
varandra ut helt fristående. Respondenten ska välja ut fem ord som bäst passar in på 
deras personliga åsikt utan att göra detta på någon grafisk skala eller värdera dem 
på något sätt. När materialet sedan var insamlat bearbetades denna fråga och orden 
fördes samman i olika grupper som avser samma sak.  
 
Exempel 3: Semantisk differentialskalor 
Beskriv dig själv som högstadieelev med hjälp av orden nedan. Kryssa i 5 av orden nedan som 
passar bäst in på din personliga åsikt. 
 
Intresserad Uttråkad Trött  Målmedveten  
 
Trygg Fokuserad Stressad Lat 
 
Motiverad Omotiverad Engagerad Skoltrött 
 
 
Exempel 4: Semantisk differentialskalor 
Bedöm hur du känner inför att börja gymnasiet utefter nedanstående motsatspar? Sätt ett kryss i 
den ruta i varje rad som bäst motsvarar din uppfattning. 
 
 Mycket                         Varken                          Mycket 
                             eller 
Roligt                                    Tråkigt 
 
Intressant                             Ointressant 
 
Spännande                              Likgiltigt  
 
 
Enligt Trost (2001) är Likertskala en specificerad variation av summationskala. 
Likertskalan är uppbyggd av ett antal påståenden inom samma ämnesområde, vilka 
respondenterna skall instämma i eller ta avstånd från med hjälp av en sexgradig 
skala (Ejlertsson, 1996). Denna typ av skalor används ofta för att mäta exempelvis 
attityd och jag tyckte att dessa var lätta att använda och gav tydliga mätvärden. 
Anledningen till att jag valt att använda denna typ av skalor i min undersökning är 
att jag bland annat ville fånga ungdomarnas attityd och förväntningar inom samma 
ämnesområde och på så sätt kunde jag lätt få fram medelvärden på olika påståenden 
och rangordna utifrån vad som eleverna tyckte var viktigast eller vad som 
påverkade dem. 
 
Exempel 5: Likertskalor 
Vad har du för förväntningar på gymnasiet?  Du har en skala mellan 1-6. 1 betyder stämmer inte alls och 6 
betyder att det stämmer helt. Sätt ditt kryss mitt i en av rutorna som stämmer bäst in på dig. 
 
Jag förväntar mig att jag ska få lära mig om sådant som jag är intresserad av. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag förväntar mig att jag ska få nya kompisar. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

 
Min första fråga i enkäten  
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Frågan som jag formade i den kvantitativa enkätundersökningen blev: ”Beskriv dig 
själv som högstadieelev med hjälp av orden nedan. Kryssa i 5 av orden nedan som 
passar bäst in på din personliga åsikt.” Orden som ungdomarna fick använda för 
att beskriva sig själva var: Intresserad, uttråkad, trött, målmedveten, trygg, 
fokuserad, stressad, lat, motiverad, omotiverad, engagerad, skoltrött, skolkare, 
ointresserad, töntig, osäker, ambitiös, pressad, uppmärksam, förvirrad, jobbig, 
lättsam, blyg, orolig, utanför, ofokuserad, pratig, käck, cool, otrygg, plugghäst, glad 
och hämmad. 
 

3.3.2 Prövning av frågeformuläret 
När jag konstruerat enkätformuläret kontrollerade jag det med hjälp av en 
checklista ur Lekvall & Wahlbin (2001). Därefter var det dags att låta fem elever 
från årskurs nio besvara enkäten – en så kallad provenkät - samt ge synpunkter på 
dess innehåll och utformning. Några justeringar gjordes innan formuläret slutligen 
fastställdes.  
 

3.4 Datainsamlingen 
När frågeformuläret var klart och tryckt var det dags att genomföra själva 
undersökningen. Men innan dess författade jag ett missivbrev som blev en del av 
och hängde ihop med frågeformuläret. På så vis kunde respondenterna lätt gå 
tillbaka till detta brev för att läsa igenom den information som det ger och även 
finna min e-postadress för att på så sätt kontakta mig om de efter undersökningen 
hade några frågor. 
 

3.4.1 Genomförandet 
Undersökningen gjordes i veckorna 45 och 46 år 2006 på respektive skola under 
lektionstid och tog mellan 15 och 25 minuter för respondenterna att fylla i, därefter 
samlades enkätsvaren in. I samband med undersökningstillfällena så informerades 
ungdomarna om studiens forskningsetiska grunder. Jag berättade om studiens syfte 
och frågeställningar. Och att deltagandet var frivilligt, att studien enbart skulle 
användas för vetenskapliga syften och att såväl skola som individ skulle var 
avidentifierat i samband med publicering (Vetenskapsrådet, 1999). Se även del 3.6 
av arbetet.  
 

3.4.2 Kodning och inläsning av data 
När samtliga undersökningstillfällen var genomförda och alla enkäter samlats in 
kodades enkätsvaren och varje frågeformulär fick ett löpnummer. Det här med 
löpnummer var av stort värde vid rättning av inläsningsfel. Under kodningen och 
inläsningen lärde jag mig en hel del om materialet, vilket var positivt då jag sedan 
hade fördel av detta när jag bearbetade materialet. När allt material var inläst lät jag 
programmet leta reda på eventuella felaktiga variabelvärden som fanns inlästa och 
därefter rättade jag till felen.  
 
Den här kvantitativa undersökningens enkätsvar databearbetas i ett Excelbaserat 
statistikprogram (SPSS Inc), för att underlätta statistiska beräkningar.  
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3.4.3 Bearbetning av data 
Innan bearbetningen av det insamlade materialet startades på allvar gjorde jag en 
bortfallsanalys. Enligt Lekvall & Wahlbin (2001) och Bryman (2002) är bortfall, 
näst efter ramfel, den största källan till fel i surveyundersökningar. Problemet är att 
det ofta inte är en slump att vissa enheter inte kommer med i undersökningen. Ofta 
finns det anledning att misstänka att de som av en eller annan anledning inte svarat 
skiljer sig från dem som har svarat. Då samtliga elever på respektive skola som 
fanns på plats den dagen som undersökningen genomfördes gavs möjlighet att vara 
med. Men de elever som av en eller annan orsak inte var närvarande, kan således 
skilja sig från de som var där. Enligt Studie- och yrkesvägledarna på respektive 
skola, som var med vid undersökningstillfället, så översteg inte frånvaron på någon 
skola två procent. Därför bedömer jag att detta låga bortfall inte kan snedvrida 
resultatet.  
 
Vidare kan vissa frågor vara obesvarade eller otillfredsställande besvarade vilket 
även det kan ge anledning till snedvridning av resultatet (s.k. informulärsbortfall). 
Samtliga elever i årskurs nio som gick på de utvalda landsortsskolorna och var 
närvarande vid undersökningstillfället gavs möjlighet att vara med i 
undersökningen. Detta innebar 657 respondenter som slutligen besvarade enkäten. 
Jag fick i min enkätundersökning ett bortfall på fem procent. Dessa respondenter 
hade fyllt i formuläret så bristfälligt att dessa fick plockas bort från 
undersökningen, då de exempelvis hade kryssat i alla alternativ eller satt sina 
markeringar mellan två alternativ etc. När dessa formulär var bortsorterade återstod 
624 enkäter som kunde bearbetas. 
 
Jag fick ett mycket litet informulärsbortfall. På nästan alla frågor i enkäten har alla 
624 elever svarat, endast ett par frågor har haft en lägre svarsfrekvens. Detta 
bortfall är inte något som jag bedömer påverkar studiens trovärdighet. 
Respondenterna gavs möjlighet att svara ”vet ej” på vissa frågor för att undvika att 
de skulle ge ett svar som inte överensstämde med den faktiska verkligheten. 
 
I stort sett alla projekt med kvantitativ ansats (samla in sifferdata) börjar med att 
presentera beskrivande statistik på något sätt. Ofta kan det vara deltagarnas ålder 
och könsfördelning. Typiskt för den beskrivande statistiken är att beskriva det 
insamlade materialet med ett centralmått och ett spridningsmått för varje variabel 
(Esaiasson mfl., 2007). Det var också så jag har gått tillväga när jag bearbetade mitt 
material. Efter att de insamlade data har beskrivits gick jag vidare med den 
analytiska statistiken.  
 
För att uppnå mitt syfte och för att få svar på de frågor som jag hade valde jag att 
göra en frekvensfördelning över hela materialet (Trost, 2001). Sedan kom den svåra 
delen, att bestämma sig för vilka typer av analyser som skulle användas och som 
bäst passade mina enkätfrågor och mitt syfte.   
 
Frekvensanalys används ofta vid kvantitativa studier för att se exempelvis 
storleksordning. När materialet omfattar flera observationer sker redovisningen i 
form av frekvenstabeller som kan ge procenttal eller medelvärden (Nilsson, 1997). 
Då jag ville få fram storleksordning genom procenttal och medelvärden bedömde 
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jag att denna typ av analys passade mina enkätfrågor och mitt syfte med 
undersökningen. 
 
Medelvärdet är det man i vardagligt tal brukar kalla genomsnittet. Medelvärdet 
beräknas genom att man multiplicerar varje variabelvärde med dess frekvens och 
delar sedan med det totala antalet enheter.  
Formeln för att räkna ut medelvärdet är M=∑fixi    

           n  
Faktoranalys används då man vill reducera ett stort antal variabler till ett färre 
antal underliggande dimensioner. När man har ett stort antal variabler kommer som 
regel flera variabler att korrelera och mäta samma sak och på så sätt begränsar man 
antalet variabler genom faktoranalys och gör materialet lättare att tolka (Trost, 
2001). Den första frågan i min enkät, som är en Semantisk differentialskala, har jag 
gjort faktoranalys på för att kunna se samband mellan ett antal variabler och för att 
se om de hänger samman i ett visst antal mönster eller faktorer. Faktoranalysen är 
gjord i statistikprogrammet SPSS Inc. 
 

3.5 Etiska överväganden 
Innan studierna genomfördes såväl observationsstudien som enkätundersökningen 
tog jag del av Vetenskapsrådets rekommendationer i Forskningsetiska principer 
inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (1991) som föreskrev fyra 
huvudkrav. Informationskravet uppfyller jag genom att i den första kontakten 
med respektive rektor på de utvalda skolorna berätta om min och studiens 
bakgrund. Jag beskrev i lätta ordalag undersökningens syfte och varför jag var 
intresserad av just detta. Dessutom berättade jag hur jag ville genomföra den. När 
det sedan kom till själva undersökningstillfället så påtalade jag för eleverna att 
deltagandet var frivilligt och att de kunde avbryta sin medverkan när de ville om det 
inte kändes okey. Samtyckeskravet tillgodosågs då informanterna genom eget val 
samtyckte till att delta. Samtliga niondeklassare som var närvarande var mycket 
intresserade av att få vara med i undersökningen och ville snabbt komma igång med 
enkätundersökningen. Konfidentialitetskravet har ett nära samband med frågan 
om offentlighet och sekretess. Jag försäkrade informanterna om skydd av den 
personliga integriteten och att enkätsvaren skulle hanteras så att den som svarat 
förblev anonym. Dessutom är skolorna avidentifierade och jämförs inte mot 
varandra. Jag upplevde inte att mina informanter var tveksamma inför att deltaga i 
vare sig förstudien eller vid den stora enkätundersökningen. Nyttjandekravet är 
något som också beaktats i den här studien. Jag har informerat samtliga informanter 
om att materialet som kommit fram endast ska användas i den här studien och inte 
användas till något annat ändamål än i forskningssyfte. 
 

3.6 Metoddiskussion 
För att kunna genomföra den här undersökningen med kvalitet förstod jag att det 
var av stor vikt att jag skaffade mig information och mer kunskap om mitt 
undersökningsområde. Dessutom gjorde jag en förstudie för att få ytterligare 
förståelse och kunskap för att kunna göra enkätformuläret (se del 3.1). Detta ledde 
till ökad förståelse och efter det att den stora kvantitativa undersökningen gjorts 
(primärdata) kom ny information fram och som i sin tur tolkades. Informationen 
som jag fick fram skapade ny kunskap och förståelse för undersökningsuppgiften, 
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vilket sedan ledde till en analys av materialet och som har genererat slutsatser. Det 
är utifrån dessa perspektiv jag har valt och bedömt mina metoders värde.  
 
Urvalets, storlek i enkätundersökningen är så pass stort att slutsatser kan dras om 
den bakomliggande målpopulationen som undersökningsenheterna antas 
representera. Lekwall & Wahlbin (2001) menar att urval på flera hundra är vanligt 
vid surveyundersökningar för att utredaren skall kunna dra relativt säkra slutsatser. 
Min avsikt med en kvantitativ undersökning var att få en ökad kunskap och 
information om landsortselevers attityder och inställningar inför deras val av 
gymnasieskola. Då jag själv är gymnasielärare på en skola i norra Kalmar län, så 
valde jag att undersöka elever i årskurs nio från landsortskommunerna som vår 
skola har samverkansavtal med.  
 
Under arbetets gång har det här med genusperspektiv blivit intressant för mig, detta 
då jag upptäckte att man inom forskning oftast pratar om ungdomar som en 
homogen grupp och inte som tjejer och killar. Genus är ett väletablerat begrepp i 
Sverige. Genusbegreppet har gjort det lättare att tala om skillnader och likheter 
mellan män och kvinnor utan att för den skull deducera det till biologiska orsaker. 
Jag har i den här undersökningen fokuserat på att genusbegreppet ska betraktas som 
socialt och kulturellt.  
 
Jag tycker att det är viktigt att nämna att man med en enkätundersökning inte kan se 
rörelsen över tid. Det finns viktiga skäl att vara medveten om detta metodproblem, 
framför allt i studier av ungdomar då den tid – ungdomstiden – är en period som 
snabbt går över.  
 
Att undersöka vad och vilka som påverkar ungdomar i deras val av gymnasieskola 
genom en kvantitativ enkätundersökning har varit både spännande och lärorikt. 
Lärorikt ur perspektivet att undersökningen har utgått ifrån ungdomarnas subjektiva 
åsikter. Mitt övergripande syfte var att i tre landsbygdskommuner mäta i vilken 
grad vad och vilka som påverkar ungdomars val till gymnasiet. Det sekundära 
syftet var att försöka belysa dessa ungdomars motivation och förväntningar vad 
avser gymnasiet mot bakgrund av attityd till dem själva och grundskolan. Jag anser 
att jag uppnått mitt syfte och fått svar på mina frågeställningar genom att använda 
en kvantitativ metod även om det har varit mycket svårt många gånger att inte dra 
förhastade slutsatser av materialet.  
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4. RESULTAT OCH ANALYS AV 
ELEVUNDERSÖKNING 
I det här kapitlet avser jag att utgå ifrån uppsatsens syfte och problemformuleringen 
med vad som framkommit vid enkätundersökningen och försöka knyta ihop detta 
med den teoretiska referensramen.  
 
Frågornas subjektiva villkor innebär att alla svar i princip blev av intresse vid 
granskningen av diskursiva dimensioner. Vid analysen av varje enskild fråga har 
jag försökt fokusera på de aspekter som vid tolkningsarbetet framstått som centrala 
för studiens frågeställningar. Analysen kommer inte att intressera sig för, behandla 
och presentera all tillgänglig data. De teoretiska anspråken gör att vissa aspekter får 
ett överordnat intresse. Samtidigt har den samlade förståelsen av erfarenheterna 
under själva undersökningsprocessen möjliggjort fördjupade analyser av de 
material som haft med studiens syfte och frågor att göra. Det här resonemanget 
kring hur studiens frågor hanterats metodologiskt griper också in i själva 
undersökningsprocessen, vilket också Esaiasson m.fl. (2007) förespråkar.  
 
De kommande resultaten och analyserna är baserade på den enkät som ungdomar i 
årskurs nio fick besvara, som behandlade elevernas attityd och inställning inför sitt 
gymnasieval. Ungdomarna har själva, inom ramen för frågeformuläret, fått 
möjlighet att bedöma det egna engagemanget i skolan.  
 

4.1 Respondenter  
Bakgrundsfakta: 657 respondenter besvarade enkäten. Bortfallet blev fem procent 
då 33 inlämnade enkäter var felaktigt ifyllda vilket blev ett internt bortfall. Detta 
innebar att 624 respondenter ingår i studien (se 3.5.3 i metodkapitlet). För att få 
svar på de frågeställningar som jag hade och för att kunna uppnå mitt syfte var det 
nödvändigt att ta reda på bakgrundsfakta om varje elev/respondent, såsom kön, 
kommun och föräldrarnas utbildningsnivå (se tabell 2, 3 och 4). Dessa faktorer var 
till för att kunna se eventuella likheter och skillnader i ungdomarnas attityder och 
svar.  
 
Tabell 2. Antal elever som medverkat i undersökninge, fördelning på kön, procent av alla. 
Kön Antal personer Andel personer (%) 
Killar 304 49% 
Tjejer 320 51% 
Totalt 624 100% 
 
Tabell 3. Antal kommuner och elever som medverkat i undersökningen, procent av alla. 
Kommuner Antal personer Andel personer (%) 
Kommun 1 204 33% 
Kommun 2 212 34% 
Kommun 3 208 33% 
Totalt 624 100% 
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4.2 Beskrivning av sig själv som högstadieelev  
DEL I: Här redovisas resultatet på frågor som handlar om hur ungdomar som går i 
årskurs nio uppfattar sig själva som högstadieelever och hur de ser på grundskolan 
och skolarbetet. Det är fyra frågor ur enkäten som redovisas här.  
 
Jag ansåg att det var betydelsefullt att få en uppfattning om hur respondenterna 
uppfattade sig själva som högstadieelev för att kunna förstå om detta var något som 
påverkade dem i valprocessen. Dessutom ville jag också se vilka likheter och 
skillnader det fanns mellan könen och därför delades respondenterna upp och 
redovisas tjejer, killar och även totalt. Den första frågan i enkäten var utformad så 
att respondenterna fick 33 ord att välja mellan och där plocka ut fem av orden för 
att beskriva sig själv som högstadieelev. När jag sedan bearbetade enkäterna med 
hjälp av faktoranalys, så delades orden in i fyra olika grupper som hade en statistik 
koppling.   
 
Tabell 4. Ungdomar beskriver sig själva som högstadieelev med hjälp av fem ord.  
Absoluta tal och procenttal fördelat på kön och totalt. 
  Antal Andel i % 
  Totalt Tjejer Killar Totalt Tjejer Killar 
Positiva Motivationsbegrepp 1106 585 521 36% 37% 34% 
Intresserad 212 120 92 34% 38% 30% 
Fokuserad 81 44 37 13% 14% 12% 
Engagerad 144 76 68 23% 24% 22% 
Ambitiös 124 96 28 20% 30% 9% 
Målmedveten 240 92 148 38% 29% 49% 
Motiverad 141 49 92 23% 15% 30% 
Uppmärksam 112 60 52 18% 19% 17% 
Plugghäst 52 48 4 8% 15% 1% 
Stressbegrepp 533 336 197 17% 21% 13% 
Osäker 56 48 8 9% 15% 3% 
Stressad 156 124 32 25% 39% 11% 
Pressad 64 24 40 10% 8% 13% 
Hämmad 8 8 0 1% 3% 0% 
Orolig 28 4 24 4% 1% 8% 
Otrygg 12 12 0 2% 4% 0% 
Förvirrad 33 16 17 5% 5% 6% 
Utanför 24 16 8 4% 5% 3% 
Jobbig 40 8 32 6% 3% 11% 
Blyg 80 52 28 13% 16% 9% 
Töntig 32 24 8 5% 8% 3% 
Negativa Motivationsbegrepp 545 285 260 18% 18% 17% 
Ofokuserad 8 0 8 1% 0% 3% 
Uttråkad 56 32 24 9% 10% 8% 
Skoltrött 181 97 84 29% 30% 28% 
Trött 132 76 56 21% 24% 18% 
Lat 80 28 52 13% 9% 17% 
Skolkare 28 20 8 4% 6% 3% 
Ointresserad 32 16 16 5% 5% 5% 
Omotiverad 28 16 12 4% 5% 4% 
Trygghetsbegrepp 912 376 536 29% 24% 35% 
Lättsam 100 60 40 16% 19% 13% 
Pratig 224 112 112 36% 35% 37% 
Glad 328 128 200 53% 40% 66% 
Käck 44 28 16 7% 9% 5% 
Cool 80 8 72 13% 3% 24% 
Trygg 136 40 96 22% 13% 32% 
Totalt 3096 1582 1514 100,00% 100,00% 100,00% 
 
Analysen av hur ungdomar ser på sig själva som högstadieelever indelades i fyra 
grupper (positiva motivationsbegrepp, stressbegrepp, negativa motivationsbegrepp 
och trygghetsbegrepp).  
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Positiva motivationsbegrepp 
Närmare 36 % av ungdomarna som ingick i undersökningen använde positiva 
motivationsbegrepp för att beskriva sig själva som högstadieelever och av de åtta 
begreppen som ingick ibland dessa toppade målmedvetenhet med 38 %, tätt följd 
av intresserad med 34 %. Här fanns en stor skillnad mellan könen, speciellt när det 
gäller målmedvetenhet. Nästan hälften av killarna som markerat positiva 
motivationsbegrepp valde ordet målmedveten, motsvarande för tjejerna var det 29 
%. Skillnaden var inte så stor när det gäller begreppet intresserad där det var cirka 
åtta procentenheter fler tjejer än killar som använde detta ord för att beskriva sig 
själva. Tjejerna (30 %) anser sig i högre grad vara ambitiösa än killar (9 %) och 
tjejerna (8 %) beskriver sig också oftare som plugghästar (1 %) än killarna. Medan 
killarna (30 %) beskriver sig oftare vara motiverade än vad tjejerna (15 %) gör. 
Tittar man på den totala användningen av positiva motivationsbegrepp så använde 
tjejerna 37 % sådana ord cirka tre procentenheter oftare än killarna gör (se tabell 4). 
 
Stressbegrepp 
Begrepp som jag samlat under denna kategori är, osäker, stressad, pressad, 
hämmad, orolig, otrygg, förvirrad, utanför, jobbig, blyg och töntig. Totalt var det 17 
% av respondenterna som använt en eller flera av dessa begrepp för att beskriva sig 
själva som högstadieelever, där ordet stress låg i topp med 25 % av ungdomarna 
som kryssade för detta ord för att beskriva sig själva. Det var stor skillnad mellan 
könen när det gäller att använda stressbegrepp för att beskriva sig själva – tjejer (21 
%) och killar (13 %). Närmare 13 % av respondenterna uppgav att det uppfattade 
sig själva som blyga, tätt följt av pressad (10 %) och osäker (9 %).  
 
Negativa motivationsbegrepp 
Orden som samlats under negativa motivationsbegrepp är ofokuserad, uttråkad, 
trött, lat, skolkare, ointresserad, omotiverad och skoltrött. Närmare 18 % av 
respondenterna använde en eller flera av begreppen för att beskriva sig själva som 
högstadieelev. Det begrepp som toppar var skoltrött (29 %), följd av trött (21 %). 
Det fanns en stor skillnad mellan könen när det gäller negativa motivationsbegrepp. 
Tjejerna använde dessa begrepp åtta procentenheter mer än killarna. Skoltrött och 
trött använde över hälften av tjejerna 54 % för att beskriva sig själva som 
högstadieelev och motsvarande för killarna var 46 %. (se tabell 4) 
 
Trygghetsbegrepp 
Under den här gruppen där eleverna fick beskriva sig själva som högstadieelever 
hamnade begreppen: lättsam, pratig, glad, käck, cool och trygg. Nästan 30 % av 
ungdomarna som ingick i undersökningen använde en eller flera av dessa ord när de 
skulle beskriva sig själva. Men det var 70 % som inte ansåg sig kunna använda 
någon av dessa begrepp för att beskriva sig själva som högstadieelev. Här var det 
en stor skillnad mellan könen. Totalt använde killarna dessa begrepp 11 
procentenheter mer än vad tjejerna gjorde. Begrepp trygg använde 32 % av killarna 
mot endast 13 % av tjejerna. Lättsam och pratig fanns det ingen skillnad mellan 
tjejer och killar men, båda använde begreppet pratig oftare än lättsam. Killarna 
anser sig själva vara glada (66 %) i större utsträckning än tjejerna (40 %) anser sig 
vara. (se tabell 4). 
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4.3 Attityder till högstadiet och skolarbetet 
Här redovisas de frågor i enkäten som har att göra med ungdomarnas attityder till 
högstadiet och skolarbetet i allmänhet.  
 
Tabell 5A. Ungdomars attityd till högstadiet och skolarbetet, totalt och fördelat på kön i procent och beräknat 
på medelvärde M= ∑fixi 

           n

Jag är intresserad av skolan och känner mig motiverad att plugga 
  

Stämmer inte alls    Stämmer helt  

Kön 
 

xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi 

         n Medelvärde 
Killar fi 12 52 60 104 68 8 ∑fi=304  
 fi xi 12 104 180 416 340 48 ∑fixi=1100 3,6 
  % 4% 17% 20% 34% 22% 3% 100%   
Tjejer fi 36 32 68 92 52 40 ∑fi=320  
 fi xi 36 64 204 368 260 240 ∑fixi=1172 3,7 
  % 11% 10% 21% 29% 16% 13% 100%   
Totalt fi 48 84 128 196 120 48 ∑fi=624  
 fi xi 48 168 384 784 600 288 ∑fixi=2272 3,6 
 % 8% 13% 21% 31% 19% 8% 100%  

Jag är skoltrött och det är svårt att klara av plugget 
Killar fi 68 76 52 52 52 4 ∑fi=304  
 fi xi 68 152 156 208 260 24 ∑fixi=868 2,9 
  % 22% 25% 17% 17% 17% 1% 100%   
Tjejer fi 20 104 76 36 48 36 ∑fi=320  
 fi xi 20 208 228 144 240 216 ∑fixi=1056 3,3 
  % 6% 33% 24% 11% 15% 11% 100%   
Totalt fi 88 180 128 88 100 40 ∑fi=624  
 fi xi 88 360 384 352 500 240 ∑fixi=1924 3,1 
 % 14% 29% 21% 14% 16% 6% 100%  

Jag gör mitt bästa i skolan men har svårt att klara godkänt 
Killar fi 100 72 44 32 48 8 ∑fi=304  
 fi xi 100 144 132 128 240 48 ∑fixi=792 2,6 
  % 33% 24% 14% 11% 16% 3% 100%   
Tjejer fi 160 40 32 40 44 4 ∑fi=320  
 fi xi 160 80 96 160 220 24 ∑fixi=740 2,3 
  % 50% 13% 10% 13% 14% 1% 100%   
Totalt fi 260 112 76 72 92 12 ∑fi=624  
 fi xi 260 224 228 288 460 72 ∑fixi=1532 2,5 
 % 42% 18% 12% 12% 15% 2% 100%  

Jag tycker att skolan är ointressant och att den inte ger mig något 
Killar fi 168 76 56 0 0 4 ∑fi=304  
 fi xi 168 152 168 0 0 24 ∑fixi=512 1,7 
  % 55% 25% 18% 0% 0% 1% 100%   
Tjejer fi 136 84 28 44 12 16 ∑fi=320  
 fi xi 136 168 84 176 60 96 ∑fixi=720 2,3 
  % 43% 26% 9% 14% 4% 5% 100%   
Totalt fi 304 160 84 44 12 20 ∑fi=624  
 fi xi 304 320 252 176 60 120 ∑fixi=1232 2,0 
 % 49% 26% 13% 7% 2% 3% 100%  

 
Det högsta medelvärdet fick ”Jag är intresserad av skolan och känner mig 
motiverad att plugga” (3,6). Tittar man på medelvärdet som killar respektive tjejer 
kom upp till när det gäller detta påstående som finner man ingen större skillnad. 
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Men om man tittar på hur fördelningen mellan instämmande graden i procent för 
respektive kön av högsta värdet (6) där endast 3 % av killarna markerat detta mot 
13 % av tjejerna. Men tittar man på hur de fördelat mellan stämmer till stämmer 
helt (4-6) blir skillnaden inte speciellt stor, 59 % av killarna 58 % av tjejerna. (se 
tabell 5A).  
 
När det gäller påståendet ”Jag är skoltrött och det är svårt att klara av plugget” så 
hamnade medelvärdet totalt på 3,1, men här syns det att tjejerna (3,3) i större 
utsträckning anser att de är skoltrötta och att det är svårt att klara av plugget än vad 
killarna (2,9) tycker. Procentuellt mellan könen, så var det 26 % av tjejerna som 
uppgivit 5 eller 6 och bland killarna var det 18 %. Detta innebär att tjejerna i större 
utsträckning än killarna anser sig skoltrötta och på så sätt känner att det blir svårt att 
klara av plugget. (se tabell 5A)  
 
Medelvärdet sjunker till 2,5 totalt på påståendet ”Jag gör mitt bästa i skolan, men 
har svårt att klara godkänt”. Utav de 17 % av respondenterna som uppgivit 5 eller 
6 fanns det ingen större skillnad mellan könen. (se tabell 5A). Här blev skillnaden 
mellan könen att killarna kom upp till ett medelvärde på 2,6 mot tjejernas 2,3. 
 
”Jag tycker skolan är ointressant och tycker inte att den ger mig något.” På detta 
påstående sjunk medelvärdet till 2,0 totalt för respondenterna, vilket innebar det 
lägsta medelvärdet bland de fyra påståendena. Skillnaden mellan könen var relativt 
stort då killarna gav ett medelvärde på 1,7 mot tjejerna som nådde upp till 2,3. Det 
var 5 % av respondenterna som instämde helt eller nästan helt på påståendet (5-6). 
Det var endast 1 % av samtliga killar emedan det var 9 % av tjejerna som tyckte att 
skolan var ointressant och att den inte gav dem någon. Dessa individer har i högre 
grad också uppgivit negativa motivationsfaktorer och stressfaktorer. (se tabell 5A) 
 
För att få fram graden av intresse för skolan och motivationen att plugga i 
jämförelse med hur de uppfattar sig själva valde jag ut de respondenter som svarat 
stämmer – stämmer helt på påståendet ”Jag är intresserad av skolan och känner 
mig motiverad att plugga”. Därefter granskade jag hur dessa använt positiva 
motivationsbegreppen i fråga 1 (se tabell 5B). 
 
Tabell 5B. Ungdomars attityd till högstadiet och skolarbetet, totalt och fördelat på kön i relation till positiva 
motivationsbegreppen i procent totalt och fördelat på kön. (K=Killar, T=Tjejer, Tot=Totalt) 
Jag är intresserad av skolan och känner mig motiverad att plugga 

 Intresserad Engagerad Fokuserad Ambitiös Målmedveten Motiverad Totalt 

Stämmer K T Tot. K T Tot. K T Tot. K T Tot. K T Tot. K T Tot. K T Tot 

-Stämmer helt 76 96 172 53 53 106 12 36 48 20 68 88 72 68 140 84 40 124 304 320 624 
(4-6) 25% 30% 28% 17% 17% 17% 4% 11% 8% 7% 21% 14% 24% 21% 22% 28% 13% 20%    
                      
Totalt 92 120 212 68 76 144 37 44 81 28 96 124 148 92 240 92 49 141    
 
Graden av intresse för skolan och motivationen att plugga i jämförelse med hur 
ungdomar i 15 års ålder uppfattar sig själv var tydlig. De flesta av respondenterna 
som instämde (4-6) med påståendet ”Jag är intresserad av skolan och känner mig 
motiverad att plugga”, var de som också fyllt i att de var intresserade, engagerade 
och fokuserade av skolan. De hade också i högre grad än andra använt begreppen 
målmedvetna, motiverade och ambitiösa (se tabell 5B)  
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Hur viktigt är det för dig att lyckas med skolarbetet? 
Det var betydelsefullt för min undersökning att ta reda på ungdomarnas attityd och 
inställning till skolarbetet och grundskolan för att få veta hur detta påverkar deras 
valhandling till gymnasiet. Därför ställdes frågan ”Hur viktigt är det för dig att 
lyckas med skolarbetet?”. Det var 94 % av ungdomarna som ansåg att det var 
viktigt till mycket viktigt för dem att lyckas med skolarbetet och här medelvärdet 
på 5,2 av 6 möjliga för samtliga respondenter. Delar man upp det och tittar på 
respektive kön så finns det en liten skillnad mellan killar (97 %) och tjejer (92 %) 
där medelvärdet blev 5,3 respektive 5,1 (tabell 6). De som svarat att det var oviktigt 
eller inte så viktigt (1-3) var 5 %, av dessa var det 4 % av samtliga killar och 8 % 
av tjejerna. (se tabell 6) 
 
Tabell 6. Hur viktigt det är för ungdomar att lyckas med skolarbetet totalt och fördelat på kön i procent och 
beräknat på medelvärde M=∑fixi  

                                   n

  oviktigt    Mycket viktigt  

Kön 
 

xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi 

         n Medelvärde 
Killar fi 0 0 12 36 96 160 ∑fi=304  
 fi xi 0 0 36 144 480 960 ∑fixi=1620 5,3 
  % 0% 0% 4% 12% 32% 53% 100%   
Tjejer fi 8 0 16 52 100 144 ∑fi=320  
 fi xi 8 0 48 208 500 864 ∑fixi=1628 5,1 
  % 3% 0% 5% 16% 31% 45% 100%   
Totalt fi 8 0 28 88 196 304 ∑fi=624  
 fi xi 8 0 84 352 980 1824 ∑fixi=3248 5,2 
 % 1% 0% 4% 14% 31% 49% 100%   

 
Varför går du egentligen i skolan?  
Denna fråga ställdes för att få en förståelse för hur och om ungdomar tänker 
angående skolans vara eller inte vara och hur långt de har kommit som ”unga 
vuxna”. Här fick respondenterna svara genom att endast sätta ett kryss mitt i en av 
rutorna på en sexgradig skala där 1 stod för stämmer inte alls och 6 stod för 
stämmer helt. 
 
Tabell 7. Ungdomars inställning till varför de går i skola.  
Tabellen visar de som svarat 4-6, stämmer delvis till stämmer helt, fördelat på kön i procenttal. 
Jag går i skolan för att: Killar Tjejer Totalt n=624 
lära mig något så att jag efter skolan kan arbeta och få bra lön 92% > 85% 89%  
få betyg och examen för fortsatta studier 75% - 75% 75%  
få träffa kamraterna 89% > 60% 74%  
lär mig ansvar för arbetet, passa tider, ordning etc. 72% > 68% 70%  
lära mig vad man behöver kunna som vuxen 74% > 63% 68%  
lära mig hur man söker kunskap och ser sammanhang 71% > 64% 67%  
lära mig samarbete och kamratskap 71% > 58% 64%  
lära mig något så att jag kan göra en vettig insats i samhället 64% > 60% 62%  
lära mig faktakunskaper 72% > 53% 62%  
det är obligatoriskt. Jag måste! 54% > 46% 50%  
om skolan inte fanns skulle jag inte ha något annat att göra 36% > 31% 33%  
 
Undersökningen visar att nästan alla ungdomar är motiverade att gå i skolan av 
framtidsorienterade skäl även om många av dem anser att skolan är ett tvång. De 
flesta av respondenterna ansåg att det går i skolan för att lära sig något så att de 
efter skolan kan arbeta och få bra lön. Här var det totalt 89 % som menade att detta 
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var anledningen. Här fanns en skillnad mellan könen då 92 % av killarna mot 85 % 
av tjejerna ansåg att detta stämmer delvis till stämmer helt (4-6). 75 % av 
respondenterna menade att de går i skolan för att få betyg och examen för fortsatta 
studier. Det fanns ingen skillnad mellan könen. Nästan lika många 74 % menade att 
de går i skolan för att få träffa kamraterna och här var det en stor skillnad mellan 
könen då 89 % av killarna och 60 % av tjejerna ansåg att detta stämmer delvis till 
stämmer helt (4-6). Nästan tre fjärdedelar av respondenterna ansåg att en anledning 
till att de gick i skolan var att de fick träffa kamrater. Här fanns en stor skillnad 
mellan könen då 89 % av killarna menade att detta var en av anledningarna till att 
de går i skolan mot 60 % av tjejerna som ansåg detta. Att de fick lära sig samarbete 
och kamratskap ansåg 64 % av respondenterna var en anledning till att de går i 
skolan och här var skillnaden mellan könen att 71 % av killarna hade denna 
inställning mot 58 % av tjejerna.  
 
Påstående ”Jag går i skolan för att lära mig ansvar för arbetet, passa tider, ordning 
etc.”, där hade 70 % av respondenterna angivit att detta stämde delvis till stämmer 
helt. Skillnaden mellan könen var 72 % killar mot 68 % tjejer som hade den här 
inställningen. 
 

4.4 Ungdomar om livet efter grundskolan 
DEL II  
Här redovisas resultatet på frågor som handlar om niondeklassarnas funderingar 
kring sitt liv efter grundskolan och vilka förväntningar de har på att börja gymnasiet 
och gymnasiestudierna. Det är fyra frågor ur enkäten som redovisas här. För att 
kunna få svar på frågan vad ungdomar har för förväntning på gymnasiet var det 
nödvändigt med några allmänna frågor. Om de eventuellt har tankar och drömmar 
om vad de vill bli som vuxna.  
 
Hur tänker du inför ditt framtida yrkesliv? 
Många av ungdomarna vet redan i årskurs nio vad de vill syssla med som vuxna - 
36 % av tjejerna och lika många bland killarna. Det var 17 % av tjejerna som också 
visste hur de skulle nå dit mot 24 % bland killarna. Det fanns också en skillnad 
mellan könen, på 7 procentenheter, där det var fler tjejer än killar som vet vad de 
vill syssla med som vuxna, men inte veta hur de ska nå dit. Det är något fler tjejer 
(14 %) än killar (11 %) som inte har en aning om vad de vill syssla med som vuxna 
(se tabell 8). 
 
Det finns några ungdomar (tjejer 1,5 % & killar 1,5 %) som inte bryr sig och menar 
att det får bli som det blir. När jag gick in i materialet och tittar på hur dessa har 
beskrivit sig själva och deras attityd till skolan, fann jag att de hade uppgivit 
negativa faktorer för att beskriva sig själva och uppgivit att de var skoltrötta och att 
de går i skolan för att de måste på grund av att det är obligatoriskt. 
 
Tabell 8. Ungdomars tankar om sitt framtida yrkesliv, fördelat på kön i hela procenttal. 
n= 624 Tjejer i % Killar i % 
Jag har ingen aning om vad jag vill syssla med som vuxen 14% 11% 
Jag vet vad jag skulle vilja syssla med som vuxen, men jag vet inte hur jag ska nå dit 19% 12% 
Jag vet vad jag vill syssla med som vuxen och vet också hur jag ska nå dit 17% 24% 
Jag bryr mig inte! Det får bli som det blir. 1,5% 1,5% 
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Om programmet du vill gå finns i din hemkommun kommer du då att söka 
dit?  
Det här är frågor som bland annat ligger till grund för analysen om hur ungdomar 
påverkas av möjligheten till ”frisökning”. 8 % av respondenterna uppgav att de inte 
tänkte söka till sin hemkommun även om programmet fanns där. Här finns en liten 
skillnad mellan könen då tjejerna (10 %) i större utsträckning än killarna (7 %) 
tänker söka sig till annan gymnasieskola oavsett om programmet finns i 
hemkommunen eller inte. (se tabell 9). 60 % av ungdomarna som ingick i 
undersökningen uppgav att de tänkte söka till sin hemkommun i första hand och 
detta skulle de göra även om det blev såkallat ”frisök”. Här fanns även skillnad 
mellan kommuner och skolor. Den kommun som idag har större valmöjlighet 
mellan olika gymnasieskolor var ungdomarna i högre utsträckning benägna, om 
möjligheten fanns, att vilja söka andra gymnasieskolor. Anledningen till detta är 
med all sannolikhet att denna kommun inte har någon egen gymnasieskola utan 
första hand skickar sina ungdomar till en stor stad som ligger cirka tre mil från 
kommunen, och i andra hand kan ungdomarna söka till en gymnasieskola i en 
annan landsortkommun som man har samverkansavtal med. (se tabell 10)  
 
Tabell 9. Ungdomars vilja att välja en gymnasieskola i egna kommunen,  
fördelat på kön i hela procenttal. 

Kön Ja Nej Vet ej 
Programmet  
finns ej där n=616 

Killar 70% 7% 3% 20%  
Tjejer 53% 10% 5% 32%  
Totalt i % 60% 8% 4% 26% 99 % 
 
Tabell 10. Ungdomars vilja att välja gymnasieskola i egna kommunen,  
fördelat på respektive kommun i hela procenttal. 
 Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 n=624 

Ja   70% 47% 54%  
Nej   8% 17% 15%  
Vet ej  6% 20% 19%  
Programmet finns ej där  16% 16% 12%  
 Totalt i procent 100% 100% 100%  
 
Cirka 28 % av ungdomarna uppgav att de endast hade en gymnasieskola som de 
skulle kunna tänka sig att söka till och lika många visste inte om det fanns flera 
skolor de kunde välja mellan (se tabell 12). Elever från kommun 3 (49 %) och 
kommun 2 (47 %) svarade i större utsträckning att de hade flera skolor att välja 
mellan än elever från kommun 1 (43 %). (Se tabell 11 och 12)  
 
Tabell 11. Ungdomars valmöjlighet att söka till flera gymnasieskolor, fördelat på kön i hela procenttal. 
n= 624 Ja Nej Vet ej 
Totalt  45% 28% 28% 
Tjejer  48% 23% 30% 
Killar  42% 33% 25% 

 
Tabell 12. Ungdomars valmöjlighet att söka till flera gymnasieskolor, i förhållande till vilken kommun de bor
i, fördelat på kommun i procenttal. 
n=624 Kommun 1 Kommun 2 Kommun 3 
Ja i % 43% 47% 49% 
Nej i % 28% 26% 26% 
Vet ej i % 29% 26% 25% 
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Fyra av tio ungdomar ansåg att fritt få välja gymnasieskola skulle ge dem fler och 
bättre valmöjligheter. Det var 36 % som svarat delvis och lägger man ihop dessa 
två variabler - ja och delvis - blir det mer än tre fjärdedelar av ungdomarna som 
menar att ett fritt val skulle förbättra för dem och ge dem fler och bättre 
valmöjligheter att fritt få välja gymnasieskola över hela Sverige (se tabell 13).  
 
Det är fler tjejer (45 %) som är övertygade om att om det fritt får välja skulle ge 
dem fler och bättre valmöjligheter än killar (37 %). Nästan en fjärdedel av tjejerna 
vet inte om ett fritt val av gymnasieskola skulle ge dem ökade valmöjligheter, 
medan hos killarna är det 11 procentenheter färre. (se tabell 13) 
 
Tabell 13. Hur ungdomarna anser att frisökningen ger dem  
fler och bättre valmöjligheter, fördelning kön i procent. 
Kön Ja Delvis Nej  Vet ej n= 
Killar 37% 45% 5% 13% 304 
Tjejer 45% 28% 4% 24% 320 
Totalt  41% 36% 4% 19% 624 
 
 

4.5 Vad förväntar sig ungdomar av gymnasiet? 
DEL III.  
Här redovisas resultatet på frågor som handlar om hur niondeklassare tänker inför 
att börja gymnasiet, förväntningar och inställningar kring den kommande 
gymnasietiden. Det är fyra frågor ur enkäten som redovisas här. 
 

4.5.1 Förväntning kring att börja på gymnasiet 
För att få svar på vilka känslor och attityder som ungdomarna har inför att börja på 
gymnasiet så fick de i enkäten värdera utifrån motsatsparen roligt/tråkigt, 
intressant/ointressant, spännande/likgiltigt, tryggt/otryggt, klart/oklart, 
givande/töntigt och enkelt/jobbigt. Här nedan redovisas motsatsparen var för sig. 
 
De flesta av ungdomarna tyckte att det skulle bli roligt att börja gymnasiet. 
Medelvärdet var det lägsta med 2,15 vilket innebar att över 90 % av respondenterna 
tyckte att det skulle bli roligt eller mycket roligt (1-3) att börja gymnasiet. 
Skillnaden mellan könen i fördelningen mellan 1-3 där killarna (41 %) i större 
utsträckning än tjejerna (36 %) gav 1 alltså att det skulle blir mycket roligt. Det var 
bara 6 % bland killarna och 7 % bland tjejerna som menade att det skulle bli 
tråkigt till mycket tråkigt att börja gymnasiet (se tabell 14A och 14 B). Många av 
ungdomarna i min undersökning ansåg att det skulle bli intressant att börja på 
gymnasiet här hamnade medelvärdet på 2,21. Bland tjejerna var det 92 % som 
tyckte att det skulle bli intressant till mycket intressant (1-3), och bland killarna var 
det 86 %. Det är ibland tjejerna som man återfinner de som tycker att gymnasiet ska 
bli ointressant till mycket ointressant med 7 %. Här hade killarna 3 % och dessa 
hade då enbart markerat värdet 5, vilket innebar att dessa tyckte att det skulle bli 
ointressant (se tabell 14A och 14 B). Medelvärdet för motsatsparen 
spännande/likgiltigt åker upp något till 2,35. Killar tycker i större utsträckning att 
det ska bli spännande att börja gymnasiet, det var 85 % som svarade från 
spännande till mycket spännande (1-3) och 5 % var likgiltiga. Av dessa var det 
ingen av killarna som svarat mycket likgiltig. När det gäller tjejerna så tyckte 78 % 

 39 



att det skulle bli spännande eller mycket spännande att börja gymnasiet. Andelen 
ungdomar som svarat att de var likgiltiga inför gymnasiet var 12 % och av dessa 
var det 3 % som svarat att de var mycket likgiltiga (se tabell 14A och 14 B). 
 
På frågan hur trygga ungdomarna känner sig inför att börja gymnasiet åker 
medelvärdet upp till 3,08. Även om hälften av tjejerna och 61 % av killarna anser 
att det kändes tryggt i övergången från grundskolan till gymnasiet, så var det över 
30 % av respondenterna som kryssat för fyra. 21 % av tjejerna kände sig otrygga 
till mycket otrygga (5-7) att börja gymnasiet, vilket var en stor skillnad mot killarna 
där det enbart var 8 % (se tabell 14A och 14 B). Hälften av ungdomarna anser sig 
vara klara över vad det innebär att börja gymnasiet och medelvärdet hamnar på 3. 
Det gick att utläsa en skillnad mellan tjejer och killar på 17 procentenheter. Killarna 
(67 %) anser sig i högre grad än tjejerna (50 %) vara klara över vad gymnasiet 
innebär. 14 % av tjejerna hade svarat att de tyckte att det var oklart till mycket 
oklart (5-7) inför gymnasiestarten, där det vägde över mot mycket oklart, 
motsvarande för killarna var det 9 % och ingen av killarna hade angivet över värdet 
5 (se tabell 14A och 14 B). Åtta av tio respondenter ansåg att det skulle bli givande 
till mycket givande att börja gymnasiet – medelvärde 2,42. 78 % av killarna tyckte 
att det skulle bli givande till mycket givande och bland tjejerna var det 84 %. (se 
tabell 14A och 14 B). Medelvärdet går upp när respondenterna får bedöma hur de 
känner inför om det ska bli enkelt eller jobbigt att börja gymnasiet (3,67). Trots 
detta relativt höga medelvärde var det 45 % av respondenterna som ansåg att det 
ska bli enkelt till mycket enkelt (1-3) att börja/gå i gymnasiet. Skillnaden mellan 
könen är att 27 % av tjejerna tror att det kommer att bli jobbigt till mycket jobbigt 
att börja gymnasiet, motsvarande för killarna är 18 % (se tabell 14A och 14 B).  
 
Tabell 14A. Hur ungdomar känner inför att börja gymnasiet, utifrån motsatspar som är värderade från 1-7. 
Från 1-3 positiv känsla och från 5-7 negativ känsla. Beräknat på medelvärde M=∑fixi 

                                                                                                                                                                                     n

  Mycket    Varken eller   Mycket    

 xi 1 2 3 4 5 6 7 
  M=∑fixi 

         n  
Roligt/tråkigt fi 240 180 140 28 12 16 8 ∑fi=624 Medelvärde 
 fixi 240 360 420 112 60 96 56 ∑fixi=1344 2,15 
Intressant/ fi 208 212 124 52 8 12 8 ∑fi=624 
Ointressant fixi 208 424 372 208 40 72 56 ∑fixi=1380 2,21 
Spännande/ fi 244 132 120 76 24 20 8 ∑fi=624 
Likgiltigt fixi 244 264 360 304 120 120 56 ∑fixi=1468 2,35 
Tryggt/ fi 104 156 88 188 64 0 24 ∑fi=624 
Otryggt fixi 104 312 264 752 320 0 168 ∑fixi=1920 3,08 
Klart/oklart fi 128 124 112 188 32 32 8 ∑fi=624 
 fixi 128 248 336 752 160 192 56 ∑fixi=1872 3,00 
Givande/Töntigt fi 156 232 104 96 12 0 16 ∑fi=616 
 fixi 156 464 312 384 60 0 112 ∑fixi=1488 2,42 
Enkelt/Jobbigt fi 28 140 120 200 44 44 48 ∑fi=624 
 fixi 28 280 360 800 220 264 336 ∑fixi=2288 3,67 
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Tabell 14B. Hur ungdomar känner inför att börja gymnasiet. utifrån motsatspar som är värderade från 1-7. 
Från 1-3 positiv känsla och från 5-7 negativ känsla. Beräknat uppdelat på kön i procent 

  
Mycket  
roligt  

Varken  
eller 

Mycket 
tråkigt 

Roligt/Tråkigt 1 2 3 4 5 6 7 
 killar 41% 30% 18% 5% 3% 3% 0% 
 tjejer 36% 28% 26% 4% 1% 3% 3% 

Intressant/Ointressant  
Mycket  
intressant  

Mycket  
ointressant 

 killar 38% 34% 14% 11% 3% 0% 0% 
 tjejer 30% 36% 26% 7% 0% 4% 3% 
Spännande/Likgiltigt 

Mycket  
spännande    

Mycket  
likgiltigt 

 Killar 47% 16% 22% 9% 4% 1% 0% 
 tjejer 33% 28% 17% 16% 4% 5% 3% 
Tryggt/Otryggt  

Mycket  
tryggt  

Mycket  
otryggt 

 Killar 20% 29% 12% 32% 5% 0% 3% 
 tjejer 14% 22% 17% 30% 16% 0% 5% 
Klart/Oklart  

Mycket  
klart  

Mycket  
oklart 

 Killar 22% 26% 18% 24% 9% 0% 0% 
 tjejer 20% 14% 18% 38% 1% 11% 3% 
Givande/Töntigt  

Mycket  
givande  

Mycket  
töntigt 

 Killar 24% 42% 12% 21% 1% 0% 0% 
 tjejer 28% 34% 22% 11% 3% 0% 5% 
Enkelt/Jobbigt  

Mycket  
enkelt  

Mycket 
 jobbigt 

 Killar 7% 33% 13% 29% 8% 5% 5% 
 tjejer 3% 13% 26% 37% 7% 9% 11% 

 

4.5.2 Förväntningar kring gymnasiestudierna - pluggandet 
När det gäller vilka förväntningar och attityder ungdomar har till själva pluggandet 
på gymnasiet gavs respondenterna möjlighet att även här besvara detta genom 
motsatspar och dessa redovisa med medelvärden.  
 
Motsatsparet roligt/tråkigt fick medelvärdet på 2,71. Där 1 var mycket roligt och 7 
var mycket tråkigt. Killarna förväntade sig i högre grad att studierna skulle bli 
roliga eller mycket roliga, medelvärde 2,34 mot tjejernas 3,05. Ingen av killarna 
hade givit högre värde än 4 mot att tjejerna där det var 10 % som givit värden 
mellan 5-7. Åtta av tio killar förväntade sig att det skulle bli roligt eller mycket 
roligt (1-3). Bland tjejerna var det 67 % som räknade med detta (se tabell 15). Mer 
än 54 % av ungdomarna förväntade sig att pluggandet på gymnasiet skulle bli 
intressant och här var medelvärdet 2,44 vilket var det näst lägsta värdet. Skillnaden 
mellan könen var här 2,18 för killarna och 2,69 för tjejerna. Det ska nämnas att 
ingen kille angivit högre siffra än 4, bland tjejerna fanns 8 % som givit siffran 5 
eller högre (se tabell 15). 65 % av ungdomarna räknade med att de skulle erhålla 
kunnande till mycket kunnande (1-3) på gymnasiet, det totala medelvärdet blev 
här 2,85. Skillnaden mellan könen var att killarna i större utsträckning förväntar sig 
kunskap och hamnade på ett medelvärde på 2,54 mot tjejernas 3,15. Det var endast 
bland tjejerna (11 %) som förväntade sig att studierna skulle bli likgiltiga (5-6) (se 
tabell 15). 
 
När det gäller motsatsparen lugnt/stressigt blev medelvärdet totalt för samtliga 
respondenter 3,44. Här fanns en stor skillnad mellan könen där tjejernas 
medelvärde blev 4,10 mot killarnas 2,74. Här återspeglas tjejernas stress från 
grundskolan och var fjärde tjej förväntar sig att det kommer att bli stressigt till 
mycket stressigt (5-7) i skolarbetet mot endast 8 % av killarna (se tabell 15). 
Medelvärdet för låga eller höga krav på pluggandet hamnade på 4,37, vilket 
innebär att närmare 40 % av ungdomarna svarade att de räknade med höga krav till 
mycket höga krav på gymnasiet (5-7). Det var stor skillnad mellan könen där 
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tjejerna förväntar sig högre krav på pluggande med 4,10 i medelvärde mot killarnas 
2,74 (se tabell 15). 38 % av ungdomarna menade att det skulle bli enkelt eller rent 
av mycket enkelt med själva studierna i gymnasiet, här är medelvärdet 3,87. Det var 
4 % av ungdomarna som förväntar sig att det ska bli mycket jobbigt med studierna 
och hade då angivit 7. Skillnaden mellan könen var här ett medelvärde på 2,54 till 
killarna och 3,15 till tjejerna (se tabell 15). Även ungdomarnas beräkningar på 
svårighetsgraden gällande studierna på gymnasiet fick relativt höga medelvärden 
4,02, vilket innebär att 37 % av ungdomarna räknade med att det skulle bli svårt till 
mycket svårt (5-7). Skillnaden mellan könen var här att killarna hamnade på ett 
medelvärde på 3,38 och tjejerna 4,63. Bland killarna var det något över hälften som 
ansåg att det skulle bli lätt till mycket lätt när det gällde studierna på gymnasiet (se 
tabell 15). 
 
Tabell 15. Ungdomars förväntningar på gymnasiestudierna, beräknat fördelat på kön  
och totalt på medelvärde M=∑fixi 

                                                                   n

    
Varken  

eller   Mycket    Mycket  

 xi 1 2 3 4 5 6 7 
  M=∑fixi 
               n Högt M= negativ

Roligt/tråkigt  roligt  tråkigt  
Totalt fi 136 168 144 144 8 0 24 ∑fi=624  
 fixi 136 336 432 576 40 0 168 ∑fixi=1688 2,71 
Killar fi 84 92 68 60 0 0 0 ∑fi=304  
 fixi 84 184 204 240 0 0 0 ∑fixi=712 2,34 
Tjejer fi 52 76 76 84 8 0 24 ∑fi=320 
 fixi 52 152 228 336 40 0 168 ∑fixi=976 3,05 
Intressant/ointressant  intressant  ointressant  
Totalt fi 156 208 144 92 8 0 16 ∑fi=624 
 fixi 156 416 432 368 40 0 112 ∑fixi=1524 2,44 
Killar fi 92 108 60 44 0 0 0 ∑fi=304  
 fixi 92 216 180 176 0 0 0 ∑fixi=664 2,18 
Tjejer fi 64 100 84 48 8 0 16 ∑fi=320 
 fixi 64 200 252 192 40 0 112 ∑fixi=860 2,69 
Lugnt/stressigt  lugnt  stressigt  
Totalt fi 84 96 156 132 104 12 40 ∑fi=624 
 fixi 84 192 468 528 520 72 280 ∑fixi=2144 3,44 
Killar fi 72 64 96 48 8 0 16 ∑fi=304  
 fixi 72 128 288 192 40 0 112 ∑fixi=832 2,74 
tjejer fi 12 32 60 84 96 12 24 ∑fi=320 
 fixi 12 64 180 336 480 72 168 ∑fixi=1312 4,10 
Låga krav/höga krav  låga krav  höga krav  
Totalt fi 8 68 124 180 68 80 96 ∑fi=624 
 fixi 8 136 372 720 340 480 672 ∑fixi=2728 4,37 
Killar fi 8 40 68 92 12 28 56 ∑fi=304  
 fixi 8 80 204 368 60 168 392 ∑fixi=1280 4,21 
Tjejer fi 0 28 56 88 56 52 40 ∑fi=320 
 fixi 0 56 168 352 280 312 280 ∑fixi=1448 4,53 
Lätt/svårt  lätt  svårt  
Totalt fi 24 88 120 160 132 52 48 ∑fi=624 
 fixi 24 176 360 640 660 312 336 ∑fixi=2508 4,02 
Killar fi 24 68 68 96 24 8 16 ∑fi=304  
 fixi 24 136 204 384 120 48 112 ∑fixi=1028 3,38 
Tjejer fi 0 20 52 64 108 44 32 ∑fi=320 
 fixi 0 40 156 256 540 264 224 ∑fixi=1480 4,63 
Kunnande/likgiltighet  kunnande  likgiltighet  
Totalt fi 84 192 132 180 20 16 0 ∑fi=624 
 fixi 84 384 396 720 100 96 0 ∑fixi=1780 2,85 
Killar fi 44 136 40 84 0 0 0 ∑fi=304  
 fixi 44 272 120 336 0 0 0 ∑fixi=772 2,54 
Tjejer fi 40 56 92 96 20 16   ∑fi=320 
 fixi 40 112 276 384 100 96 0 ∑fixi=1008 3,15 
Enkelt/jobbigt  enkelt  jobbigt  

Totalt fi 24 48 160 232 104 28 28 ∑fi=624 
 fixi 24 96 480 928 520 168 196 ∑fixi=2412 3,87 
Killar fi 16 36 100 100 32 8 12 ∑fi=304  
 fixi 16 72 300 400 160 48 84 ∑fixi=1080 3,55 
Tjejer fi 8 12 60 132 72 20 16 ∑fi=320 
 fixi 8 24 180 528 360 120 112 ∑fixi=1332 4,16 
Eget /skolans ansvar  Eget ansvar  skolans ansvar  
Totalt fi 244 124 128 92 12 24 0 ∑fi=624  
 fixi 244 248 384 368 60 144 0 ∑fixi=1448 2,32 
Killar fi 112 56 68 56 4 8 0 ∑fi=304  
 fixi 112 112 204 224 20 48 0 ∑fixi=720 2,37 
Tjejer fi 132 68 60 36 8 16 0 ∑fi=320 
 fixi 132 136 180 144 40 96 0 ∑fixi=728 2,28 
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4.5.3 Vad förväntar sig ungdomarna av sin gymnasietid 
Respondenterna fick möjlighet att i enkäten besvara vad de i första hand räknade 
med att få ut av gymnasiet. De fick kryssa för två av alternativen som passade bäst 
in på deras personliga åsikt. 
 
En fjärdedel av ungdomarna förväntade sig att i första hand få ett yrke under sin 
gymnasietid, här fanns en liten skillnad mellan könen – 51 % av killarna räknade 
med att få ett yrke mot 49 % av tjejerna. 20 % av respondenterna räknade med att få 
nya kompisar på gymnasiet och av dessa hade 13 % kombinerat det med nya 
möjligheter. Skillnaden mellan könen var att 41 % av tjejerna förväntade sig att få 
nya kompisar medan det var 37 % av killarna som förväntade detta i första hand 
En examen eller kunskap fick 15 % respektive 17 %. Tittar man på skillnaden 
mellan könen och förvänta på examen så var det 25 % av killarna som i första hand 
förväntade sig detta mot 34 % av tjejerna. Att erhålla kunskap i första hand 
förväntade sig 29 % av tjejerna mot 38 % av killarna. Samtliga respondenter 
förväntar sig i alla fall något av sin gymnasietid då ingen hade kryssat för 
alternativet ingenting. (se tabell 16)  
 
Tabell 16. Vad ungdomar i första hand förväntar sig att få ut av gymnasiet,  
fördelning totalt och kön i procent. 
  Nya kompisar Nya möjligheter En examen Ett yrke Kunskap Ingenting Totalt 
Antal 244 256 184 312 208 0 1204 
Totalt i % 20% 21% 15% 26% 17% 0%  
Tjejer 132 128 108 156 92 0 616 
Tjejer i % 41% 40% 34% 49% 29% 0%  
Killar 112 128 76 156 116 0 588 
Killar i % 37% 42% 25% 51% 38% 0%   

 
 
Vad har du för förväntningar på gymnasiet? 
Även när man omvandlar alternativen till påståenden som ska graderas så kommer 
nya kompisar högt upp med ett medelvärde på 5,04, vilket är något lägre än 
påståendet om att lära sig sådant som de är intresserade av som fick ett medelvärde 
på 5,31, där 6 var den högsta siffran och innebär att de instämmer helt med 
påståendet. (se tabell 17)  
 
Anledningen till att göra om i stort sätt samma fråga på två olika sätt var för att se 
att respondenterna verkligen läst frågan och alternativen och om så var fallet skulle 
värdena på respektive fråga vara likvärdiga – vilket det också blev. Elevinflytande 
fanns det ett visst bortfall på vilket kan tyda på att respondenterna inte riktigt vet 
vad elevinflytande innebär. Här hamnade medelvärdet på 4,46. Det var fler 
ungdomar som förväntade sig att få en yrkesutbildning (60 %) på gymnasiet så att 
de kan börja arbeta efter gymnasiet, än de som förväntade sig en utbildning för att 
studera vidare (53 %). (se tabell 17) 
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Tabell 17. Förväntningar som ungdomarna har på sin kommande gymnasietid.  
Beräknat på medelvärde M=∑fixi 

                                                                  n

  
Stämmer  
inte alls   

Stämmer 
helt  

 xi 1 2 3 4 5 6 
  M=∑fixi 
               n

Medelvärde 
Hög M = hög överensstämmer 

lära sådant jag fi 8 8 16 68 176 348 ∑fi=624  
är intresserad av fixi 8 16 48 272 880 2088 ∑fixi=3312 5,31 
få nya kompisar fi 16 8 24 108 200 268 ∑fi=624  
 fixi 16 16 72 432 1000 1608 ∑fixi=3144 5,04 
stort elevinflytande fi 20 20 72 168 196 128 ∑fi=604  
 fixi 20 40 216 672 980 768 ∑fixi=2696 4,46 
få en yrkesutb. fi 60 56 36 92 176 196 ∑fi=616  
börja jobba efter fixi 60 112 108 368 880 1176 ∑fixi=2704 4,39 
få en utb så att fi 84 36 68 104 148 180 ∑fi=620  
jag kan studera fixi 84 72 204 416 740 1080 ∑fixi=2596 4,19 
Inga förväntningar fi 320 144 60 76 8 16 ∑fi=624  
på gymnasiet fixi 320 288 180 304 40 96 ∑fixi=1228 1,97 
 
 

4.6 Hur påverkas ungdomar av omständigheter i sin 
omgivning? 
DEL IV I den här avdelningen redovisas resultatet på frågor som handlar om hur 
niondeklassare anser sig bli påverkade av olika omständigheter som finns i deras 
närhet och hur detta styr deras val av gymnasieskola. Det är nio frågor ur enkäten 
som redovisas här. 
 

4.6.1 Att känna oro inför sitt gymnasieval 
Gymnasieskolan är frivillig men i praktiken påbörjar nästan alla elever som går ut 
grundskolan en gymnasieutbildning. 39 % av ungdomar som ingick i 
undersökningen kände oro till mycket oro (4-6) inför sitt gymnasieval, här blev 
medelvärdet 2.99. Det är färre tjejer (36 %) än killar (43 %) som upplever oro till 
mycket oro inför att börja gymnasiet. (se tabell 18) 
 
Tabell 18. Ungdomars oro inför sitt gymnasieval.  
Beräknat på medelvärde M=∑fixi     och totalt och fördelning kön i procent. 
                                                                            n

 inte alls     
väldigt 

mycket 
Högt M= 
stor oro 

xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi

         n 

fi 125 (20%) 159 (25%) 98 (16%) 120 (19%) 85 (14%) 37 (6%) ∑fi=624 
fixi 125 318 294 480 425 222 ∑fixi=1864 2,99 
Killar 22% 26% 8% 26% 12% 5%  
Tjejer 16% 25% 23% 13% 16% 7%  
 
 

4.6.2 Svårigheter kring valet av gymnasieskola 
Det är nästan hälften av ungdomarna i undersökningen (47 %) som tycker att det är 
svårt till väldigt svårt (4-6) att välja gymnasieskola. Här blev medelvärdet 3,43. (Se 
tabell 19) 
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Tabell 19. Vilken grad som ungdomar tycker att det är svårt att välja gymnasieskola.  
Beräknat på medelvärde M=∑fixi   och totalt i procent.                         
                                                                  n

 inte alls    väldigt mycket 

Högt M= hög 
grad av 

svårighet 

xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi

 n 
fi 148  84 104 60 98 130 ∑fi=624 
fixi 148 168 312 240 490 780 ∑fixi=2138 3,43 
        
% 24% 13% 17% 10% 16% 21% 100% 
 

4.6.3 Hur påverkar människor i omgivningen valet? 
Två av frågorna i min enkätundersökning tar det här med hur ungdomar påverkas 
av människor i deras omgivning utifrån olika synvinklar. Den ena frågan utgår ifrån 
hur ungdomarna själva anser sig påverkas av individer i deras omgivning i 
valhandlingen, såsom föräldrar, SYV, klasskompisar, vänner, syskon, lärare och 
släktingar. Respondenterna har då fått värderat på en skala mellan 1-6, där 1 
innebär att de inte alls anser att individen påverkar dem och 6 innebär att individen 
påverkar dem väldigt mycket i valhandlingen (se tabell 20). Den andra frågan utgår 
ifrån hur ungdomarna själva bedömer hur mycket det pratar med olika individer i 
sin omgivning om gymnasievalet. Respondenterna har även på denna fråga fått 
värderat på en skala mellan 1-6, där 1 innebär att de inte alls pratar med individen 
och 6 står för att de pratar väldigt mycket med individen om valet av gymnasieskola 
(se tabell 21). Anledningen till att jag i min enkätundersökning har tagit hur 
ungdomar påverkas av människor i deras omgivning utifrån två olika synvinklar är 
för att individers samspel och kommunikation, är det medel med vilket ett samhälle 
hålls samman, utvecklas och reproduceras. I sin kommunikation med familj, 
kamrater, studie- och yrkesvägledare, i sin interaktion med gymnasieskolornas 
profileringsstrategier, gymnasieskolans organisatoriska regelverk och sina tidigare 
erfarenheter av utbildning etc. etableras olika typer av villkor för integration i 
vuxensamhället och yrkeslivet. Såväl Habermas (1995) som Fritzell (2004) menar 
att ungdomarna utgår från, och lär sig av den kommunikativa process som 
valhandlingarna är ett uttryck av.  
 
Föräldrarna hade den viktigaste rollen när det gällde påverkan av gymnasievalet 
enligt ungdomarna själva som gav ett medelvärde på 3,2. Här var det 43 % som 
ansåg att föräldrarna påverkar dem mycket till väldigt mycket (4-6) i deras 
valprocess. Skillnaden mellan könen var stor med 28 procentenheter (killar 58 % 
tjejer 30 %). Det här vittnar skillnaden i medelvärde också om – killarnas 
medelvärde = 3,55 mot tjejernas = 2,88. (se tabell 20). Det är många fler elever som 
anger att de pratar med sin föräldrar om gymnasievalet, utan att anse att föräldrarna 
påverkar dem - sju av tio ungdomar pratar mycket till väldigt mycket (4-6) med 
sina föräldrar om gymnasievalet. Här fanns det ingen skillnad mellan könen - tjej 
(66 %) och kille (66 %). (se tabell 21)  
 
I min undersökning visade det sig att ungdomarna ansåg att SYV har en relativt stor 
påverkan på deras val till gymnasiet, här hamnade medelvärdet totalt på 2,51. Det 
var 21 % av killarna som ansåg att SYV påverkade dem mycket till väldigt mycket 
(4-6) och bland tjejerna var det 26 % - medelvärde 2,58 och tjejerna 2,53. Tittar 
man sedan på hur ungdomarna uppgav att de pratade med sin SYV var det sju av 
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tio som inte alls pratade eller pratade lite med sin SYV. 63 % av ungdomarna 
uppgav att de inte alls pratade med SYV eller väldigt lite (1-3), trots att de uppgivit 
att denna person var den näst efter föräldrarna som påverka dem i valet. (se tabell 
20 och 21)  
 
Vänner och klasskompisar har enligt enkäten mindre påverkan på ungdomars 
gymnasieval än föräldrar och SYV och här hamnade medelvärdet totalt på 2,42 för 
vänner och 2,18 för klasskompisar. Vänner fick ett medelvärde på 2,45 för killarna 
och tjejerna 2,39 och 14 % som svarat att vännerna påverkar dem mycket till 
väldigt mycket (4-6), Klasskompisar fördelat på kön så har ingen kille uppgivit 
siffrorna 5-6 att dessa påverkar dem väldigt mycket. 17 % av killarna hade givit 
värdet 4 och medelvärdet hamnade på 2,26. Bland tjejerna var det 15 % som 
menade att klasskompisar har en stor till mycket stor påverkan (4-6) på deras 
gymnasieval, här var fördelningen mellan värdena 4-6 jämnt och medelvärdet 
hamnade 2,10. Nästan 60 % pratar mycket till väldigt mycket (4-6) med 
klasskamrater. (Se tabell 20 och 21) 
 
Syskon har också en påverkan enligt ungdomarna själva där medelvärdet blev 
2,36. Även här finns en skillnad mellan könen där 53 % av killarna menar att 
syskonen påverkar dem mycket till väldigt mycket (4-6) i deras gymnasieval med 
ett medelvärde på 2,50. Motsvarande för tjejerna var 20 % och medelvärdet blev 
2,24. (se tabell 20)  
 
Hur lärarna påverkar ungdomarna i deras gymnasieval hamnade medelvärdet på 
2,39 totalt när det gäller hur mycket ungdomarna pratar med sin lärare om 
gymnasievalet. Det var nio av tio ungdomar som ansåg att läraren inte hade någon 
påverkan alls eller väldigt lite påverkan (1-3) och här blev medelvärdet 1,98. 
Kopplar man ihop det här med hur mycket ungdomarna pratar med sina lärare om 
gymnasievalet ser siffrorna lika dana ut – 85 % av ungdomarna pratar inte alls med 
sina lärare om gymnasievalet eller väldigt lite (1-3). Här var det 10 % av killarna 
som ansåg att lärare hade mycket till väldigt mycket påverkan på deras gymnasieval 
med ett medelvärde på 2,12. Tjejernas medelvärde hamnade på 1,75, det var endast 
2 % som givit värdena 4 –5 och ingen hade givit det högsta värdet 6. (se tabell 20 
och 21) 
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Tabell 20. Hur ungdomarna påverkas av individer i deras omgivning i valhandlingen, beräknat på samtliga 
respondenter och fördelat på kön i procent och medelvärde M=∑fixi    

                                                                                                                                              n
 
 

 
 
 
 
 

 
Inte 
alls      

Väldigt 
mycket  

Högt M= hög 
påverkansgrad 

Föräldrar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi 

      n M 
 Totalt fi 140 76 136 140 52 80 624  
  fixi 140 152 408 560 260 480 2000 3,21 
  % 22% 12% 22% 22% 8% 13% 100%  
 killar fi 64 28 36 88 28 60 304  
  fixi 64 56 108 352 140 360 1080 3,55 
  % 21% 9% 12% 29% 9% 20% 100%  
 tjejer fi 76 48 100 52 24 20 320  
  fixi 76 96 300 208 120 120 920 2,88 
  % 24% 15% 31% 16% 8% 6% 100%  
SYV  
(Studie o yrkesvägledare 

 
        

 Totalt fi 185 153 150 72 48 16 624  
  fixi 185 306 450 288 240 96 1565 2,51  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  % 30% 25% 24% 12% 8% 3% 100%  
 killar fi 96 60 84 16 36 12 304  
  fixi 96 120 252 64 180 72 784 2,58 
  % 32% 20% 28% 5% 12% 4% 100%  
 tjejer fi 88 88 64 56 16 8 320  
  fixi 88 176 192 224 80 48 808 2,53 
  % 28% 28% 20% 18% 5% 3% 100%  
Klasskompisar          
 Totalt fi 240 180 104 68 16 16 624  
  fixi 240 360 312 272 80 96 1360 2,18 
  % 38% 

 
29% 17% 11% 3% 3% 100%  

 killar fi 84 108 60 52 0 0 304  
  fixi 84 216 180 208 0 0 688 2,26 
  % 28% 

 
 
 
 
 
 

36% 20% 17% 0% 0% 100%  
 tjejer fi 156 72 44 16 16 16 320  
  fixi 156 144 132 64 80 96 672 2,10 
  % 49% 23% 14% 5% 5% 5% 100%  
Vänner          
 Totalt fi 188 156 168 64 40 8 624  
  fixi 188 312 504 256 200 48 1508 2,42 
  % 30% 25% 27% 10% 6% 1% 100%  
 killar fi 84 88 64 48 20 0 304  
  fixi 84 176 192 192 100 0 744 2,45 
 

 
 % 28% 29% 21% 16% 7% 0% 100%  

 tjejer fi 104 68 104 16 20 8 320  
  fixi 104 136 312 64 100 48 764 2,39  

 
 
 
 
 
 
 
 

  % 33% 21% 33% 5% 6% 3% 100%  
Syskon          
 Totalt fi 264 116 100 68 48 28 624  
  fixi 264 232 300 272 240 168 1476 2,37 
  % 42% 19% 16% 11% 8% 4% 100%  
 killar fi 108 68 48 36 36 8 304  
  fixi 108 136 144 144 180 48 760 2,50 
  % 36% 22% 16% 12% 12% 3% 100%  
 tjejer fi 156 48 52 32 12 20 320  
  fixi 156 96 156 128 60 120 716 2,24 
 

 
 

 % 49% 15% 16% 10% 4% 6% 100%  
Lärare          
 Totalt fi 280 188 93 28 24 11 624  
  fixi 280 376 279 112 120 66 1233 1,98 
  % 45%  

 
30% 15% 4% 4% 2% 100%  

 killar fi 156 36 64 24 16 8 304  
  fixi 156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

72 192 96 80 48 644 2,12 
  % 45% 30% 15% 4% 4% 2% 100%  
 tjejer fi 129 154 29 4 4 0 320  
  fixi 129 308 87 16 20 0 560 1,75 
  % 40% 48% 9% 1% 1% 0% 100%  
Släktingar          
 Totalt fi 316 108 104 76 12 8 624  
  fixi 316 216 312 304 60 48 1256 2,01 
  % 51% 17% 17% 12% 2% 1% 100%  
 killar fi 152 48 40 44 12 8 304  
  fixi 152 96 120 176 60 48 652 2,14 
  % 50% 16% 13% 14% 4% 3% 100%  
 tjejer fi 164 60 64 32 0 0 320  
  fixi 164 

 
120 192 128 0 0 604 1,89 

  % 51% 19% 20% 10% 0% 0% 100%  
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Tabell 21. Vad ungdomarna själva bedömer hur mycket de pratar med olika individer om valet av 
gymnasieskola. Beräknat på samtliga respondenter och fördelade på kön  
medelvärde M=∑fixi    och i procent. 
                                      n

 
 

Inte alls     
Väldigt 
mycket  

 xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi 

      n

Högt M=  
mer  kommunikation 

Klasskompisar fi 12 72 172 188 104 72 ∑fi=620  
 fixi 12 144 516 752 520 432 ∑fixi=2376 3,83 
Totalt % 2% 12% 28% 30% 17% 12% 100%  
Killar % 3% 10% 30% 25% 18% 14%   
Tjejer % 1% 13% 25% 36% 16% 9%   
Föräldrar fi 40 32 112 192 156 92 ∑fi=624  
 fixi 40 64 336 768 780 552 ∑fixi=2540 4,07 
Totalt % 6% 5% 18% 31% 25% 15% 100%  
Killar % 6% 6% 22% 5% 39% 22%   
Tjejer % 9% 6% 20% 29% 23% 14%   
Lärare fi 164 228 140 28 44 20 ∑fi=624  
 fixi 164 456 420 112 220 120 ∑fixi=1492 2,39 
Totalt % 26% 37% 22% 4% 7% 3% 100%  
Killar % 18% 42% 26% 5% 4% 4%   
Tjejer % 34% 31% 19% 4% 10% 3%   
SYV fi 36 172 244 96 48 28 ∑fi=624  

 fixi 36 344 732 384 240 168 ∑fixi=1904 3,05 
Totalt % 6% 28% 39% 15% 8% 4% 100%  
Killar % 8% 21% 45% 21% 5% 0%   
Tjejer % 4% 34% 34% 10% 10% 9%   
 
 

4.6.4 Hur söker ungdomar information om olika skolor? 
Ungdomarna i den här undersökningen fick ta ställning till sex olika 
”informationskanaler” – skolans studie- och yrkesvägledare (SYV), Internet, 
broschyrer, kompisar, syskon och lärare. Den viktigaste informationskanalen var 
studie- och yrkesvägledaren (25 %) på den grundskola man gick på i kombination 
med Internet (23 %) och broschyrer (23 %). En av tio ungdomar söker sin 
information från syskon eller kompisar och få använder lärare som 
informationskälla. (se tabell 22) 
 
Tabell 22. Hur ungdomarna söker information om olika gymnasieskolor. Alla respondenter i 
procenttal. 

 SYV INTERNET BROSCHYRER KOMPISAR SYSKON LÄRARE VET EJ Totalt 624 
Antal i % 25% 23% 23% 10% 10% 7% 2% 100% 

 

4.6.5 Hur påverkar gymnasieskolornas olika profileringar och 
kommunikationsstrategier? 
I resultatet i min undersökning framkom (se tabell 23) att det som påverkar 76 % av 
ungdomarna mycket till väldigt mycket (4-6) i val av gymnasieskola är att de får 
komma till skolan och titta på verksamheten och lokalerna och det var också detta 
som fick det högsta medelvärdet på 4,69. Det som fick det näst högsta medelvärdet 
4,48 var att elever som går/har gått på den gymnasieskolan är nöjda. Detta ansåg 
över 80 % av ungdomar påverka dem mycket till väldigt mycket (4-6). Detta 
reflekteras också i det som respondenterna placerade som nummer tre, att skolan 
har ett bra rykte (4,30), vilket i högsta grad hänger ihop med de två tidigare 
faktorerna. (se tabell 23)  
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Tabell 23. Vad ungdomarna själva bedömer hur de påverkas av olika element när de ska göra sitt val av 
gymnasieskola. 
Beräknat på samtliga respondenter medelvärde M=∑fixi

                                                                                                                     n

  
Inte  
alls     

Väldigt  
mycket  

 xi 1 2 3 4 5 6 
M=∑fixi 

      n

 
Högt M=  

hög påverkansgrad 
att skolan har moderna  fi 60 68 124 185 104 84 ∑fi=624 
o fräscha lokaler fixi 60 136 372 740 520 504 ∑fixi=2332 3,73 
att skolan har moderna  fi 88 80 172 172 64 48 ∑fi=624 
o avancerade datorer  fixi 88 160 516 688 320 288 ∑fixi=2060 3,30 
att elever som går/gott  fi 20 20 84 160 196 144 ∑fi=624 
på skolan är nöjda  fixi 20 40 252 640 980 864 ∑fixi=2796 4,48 
att skolan har en fräsch o häftig broschyr fi 100 112 160 152 72 28 ∑fi=624 
som ger tydlig o bra information fixi 100 224 480 608 360 168 ∑fixi=1940 3,11 
att skolan har en hemsida  fi 68 72 108 156 108 112 ∑fi=624 
som ger tydlig o bra information  fixi 68 144 324 624 540 672 ∑fixi=2372 3,80 
att det är nära till skolan fi 88 112 132 116 68 108 ∑fi=624 
  fixi 88 224 396 464 340 648 ∑fixi=2160 3,46 
att skolan har ett bra rykte fi 20 52 104 132 176 140 ∑fi=624 
 fixi 20 104 312 528 880 840 ∑fixi=2684 4,30 
Att SYV rekommenderat skolan fi 132 100 112 120 80 80 ∑fi=624 
  fixi 132 200 336 480 400 480 ∑fixi=2028 3,25 
Att du får besöka skolan o titta  fi 40 32 72 60 140 268 ∑fi=612 
på verksamheten fixi 40 64 216 240 700 1608 ∑fixi=2868 4,69 
Att skolan har fi 88 56 112 196 92 76 ∑fi=620 
en uttalad profil fixi 88 112 336 784 460 456 ∑fixi=2236 3,61 
Att skolan ligger långt hemifrån fi 248 92 108 92 16 68 ∑fi=624 
så att du måste resa fixi 248 184 324 368 80 408 ∑fixi=1612 2,58 
Att skolan ligger så långt hemifrån fi 268 44 76 88 60 88 ∑fi=624 
att du måste bo borta fixi 268 88 228 352 300 528 ∑fixi=1764 2,83 
Att det är en friskola fi 196 72 144 92 48 56 ∑fi=608 
  fixi 196 144 432 368 240 336 ∑fixi=1716 2,82 
 
 
Över 60 % av ungdomarna som besvarat enkäten menar att det påverkar dem 
mycket till väldigt mycket (4-6) att gymnasieskolan har en hemsida som ger tydlig 
och bra information. Kombinerar den enskilda gymnasieskolan detta med en lika 
bra och informativ broschyr, som 40 % av ungdomarna menade påverkar dem 
mycket till väldigt mycket (4-6). Att skolan har en uttalad profil hamnade på 
medelvärdet 3,61, vilket innebär att 58 % av ungdomarna ansåg att detta påverkade 
dem i valet av gymnasieskola mycket eller väldigt mycket (4-6). Att skolan har 
moderna och avancerade datorer fick ett medelvärde på 3,30 och här var det 45 % 
av ungdomarna som ansåg att detta påverkade dem mycket till väldigt mycket (4-6) 
i deras val av gymnasieskola. När ungdomarna själv får värdera vikten av vad som 
påverkar dem i deras val av gymnasieskola så anser 59 % att skolan har moderna 
och fräscha lokaler påverkar dem mycket till väldigt mycket vilket (4-6). 62 % av 
ungdomarna ansåg att det inte påverkade dem alls eller väldigt lite (1-3) i deras 
valhandling om skolan ligger så långt borta att de måste bo borta under 
gymnasietiden, medelvärde 2,83. Hela 61 % ungdomarna räds inte för långa 
resvägar om de hittar ”rätt” gymnasieskola och här var medelvärdet 2,58. Hur anser 
sig ungdomar påverkas av att det är en friskola? 32 % tyckte att detta påverkar dem 
mycket till väldigt mycket (4-6) i deras valhandling. (se tabell 23) 
 

4.7 Korstabeller om skoltrötta och stressade 
För att få fram hur de ungdomar som beskrivit sig själva som skoltrötta och 
stressade redan i årskurs nio har för attityder till gymnasiet och pluggandet gjorde 
jag två korstabeller. I den första korstabellen valde jag ut de elever som beskrivit 
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sig själva som skoltrötta och korsat det med, flera andra utvalda frågor i enkäten 
som jag bedömde relevanta. 
Det jag fick fram var att närmare sex av tio ungdomar som anser sig skoltrötta har 
svårt att klara godkänt – fördelat på kön - tjejer (67 %) och killar (43 %). Av 
dessa ungdomar som var skoltrötta var det närmare tre av tio som var oroliga inför 
sitt gymnasieval och det var lika många som inte hade en aning om vad de ville 
syssla med som vuxna. Totalt 13 % av de skoltrötta förväntade sig att det skulle 
bli jobbigt att börja gymnasiet. Det var ingen av de skoltrötta killarna som tyckte 
att det skulle bli ointressant att börja gymnasiet mot 13 % av tjejerna. (se tabell 
24)  
 
Tabell 24. De ungdomar som uppgivit att de är skoltrötta och hur de förhåller sig till andra faktorer. Beräknat 
utifrån samtliga respondenter i procent totalt och fördelat på kön. 

 Totalt 29 % som 
beskrivit sig själv 

som skoltrött 

Skoltrött  
och svårt klara 

godkänt 

Ingen aning om vad 
jag vill syssla med 

som vuxen 
Oro inför 

gymnasievalet 

Förväntar sig: 
ointressant börja 

gymnasiet 

Förväntar sig: 
likgiltig till att börja 

gymnasiet 

Förväntar sig: 
jobbigt att börja 

gymnasiet 
Antal 180 100 52 52 12 16 24 

% 100 % 56% 29% 29% 7% 9% 13% 
Killar 84 36 20 24 0 4 12 

% 100 % 43% 24% 29% 0% 5% 14% 
Tjejer 96 64 32 28 12 12 12 

% 100 % 67% 33% 29% 13% 13% 13% 
 
Det var en fjärdedel av ungdomarna i min undersökning som beskrivit sig själva 
stressade – här dominerar tjejerna där närmare fyra av tio anser sig stressade, mot 
en av tio killar. 50 % av de tjejer som beskrivit sig själva som stressade anser att 
de gör sitt bästa men har svårt att klara godkänt, motsvarande för killarna var 
19 %. Fortsätter man att analysera andra svar för de tjejer som beskrivit sig själva 
som stressade visade det sig att 83 % förväntar sig att det ska bli svårt med 
pluggandet på gymnasiet, motsvarande för killarna är 10 %. 63 % av de stressade 
tjejerna förväntar sig att det ska blir höga krav på gymnasiet, motsvarande för 
killarna var 10 %. (se tabell 25) 
 
Tabell 25. De ungdomar som uppgivit att de är stressade och hur de förhåller sig till andra faktorer. Beräknat 
utifrån samtliga respondenter i procent och fördelat på kön. 

 

 
 
Sammanfattningsvis vill jag säga att tolkningen av resultatet ska betraktas i 
relation till de teoretiska anspråk och utgångspunkter som diskuterats i kapitel 2 - 
Teoretisk referensram. Ambitionen att rikta undersökningen mot olika erfarenheter 
innebär inte bara en kontextuell fokusering, utan även att betrakta den här 
undersökningen som en process, där möten mellan teori och empiri skapar en ökad 
förståelse för i vilken grad vad och vilka påverkar ungdomar i deras valprocess till 
gymnasiet, vilket också Esaiasson m.fl. (2007) förespråkar. 
 

 

Totalt 25 %  
som beskrivit sig 

själv som 
stressad 

Gör mitt bästa  
men har  
svårt att  

klara godkänt 

Ingen aning  
om vad jag vill 

syssla med 
som vuxen 

Förväntar sig: 
jobbigt  

att börja  
gymnasiet 

Förväntar sig:  
svårt med  

pluggandet på 
gymnasiet 

Förväntar sig:  
Höga 
 krav  

på gymnasiet 
Antal 156 64 56 36 88 68 

% 100 % 36% 31% 20% 49% 38% 
Killar  32 16 16 8 8 8 

% 100 % 19% 19% 10% 10% 10% 
Tjejer 124 48 40 28 80 60 

% 100 % 50% 42% 29% 83% 63% 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER AV 
ELEVUNDERSÖKNINGEN  
I och med att min diskussion och slutsatserna baseras på tidigare kapitel är 
resonemanget i detta kapitel, med nödvändighet, inte nytt varför läsaren med stor 
sannolikhet kommer känna igen det mesta sedan tidigare. Kapitlet kan ses som en 
sammanfattning av resultat- och analyskapitlet, där jag kopplar resultat som har 
redovisats till litteraturen. 
 
Studiens övergripande intresse har varit att i tre landsbygdkommuner kartlägga vad 
och vilka som påverkar gymnasievalet för ungdomar i årskurs nio som står i 
begrepp att välja till gymnasiet, och framförallt i vilken grad det påverkar 
ungdomarna. Själva grundvalen för min diskussion och mina slutsatser, handlar om 
att elever på ett eller annat sätt påverkas av olika faktorer när de ska välja till 
gymnasiet. Beslutet att fråga ungdomarna själva är ett val av perspektiv som 
handlar om att ge de unga tolkningsföreträdena gällande förhållanden i deras 
vardagsvärld. De ungas upplevelse behöver nödvändigtvis inte stämma överens 
med faktiska förhållanden. Resultaten hade möjligen sett annorlunda ut om istället 
personer i de ungas omgivning, till exempel föräldrar eller lärare, hade fått svara på 
frågorna.  
 
I inledningskapitlet argumenterade jag för att dagens ungdomar förväntas ha ett 
individuellt intressegrundande förhållningssätt till sitt gymnasieval. Unga 
människor gör inte sina utbildningsval enbart mot en bakgrund av en 
nyttomaximering utan det finns en mängd olika faktorer som påverkar dem i deras 
valhandling. Exempel på sådana faktorer kan vara i deras kommunikation med 
familj, kamrater, studie- och yrkesvägledare, i sin interaktion med 
gymnasieskolornas profileringsstrategier, gymnasieskolans organisatoriska 
regelverk och sina tidigare erfarenheter av utbildning från grundskolan då det 
etableras olika typer av villkor för samordning med att bli ung vuxen och gå på 
gymnasiet. Människors samspel och kommunikation, är det medel med vilket ett 
samhälle hålls samman, utvecklas och reproduceras. Ungdomar förhåller sig på 
olika sätt till sakfrågans innehåll: Hur ska jag handla? De måste förhålla sig till 
sättet på vilket frågan finner sin lösning (Lund, 2006). Det är ungdomarnas 
förhållningssätt till dessa påverkansfaktorer som jag i denna studie utgått ifrån. Att 
analysera ungdomars valhandlingar och vad de anser påverka dem i relationen 
mellan taktik och praktik är en väldigt komplex forskningsfråga som inte har några 
entydiga svar.  
 
Lund (2006) menar i sin avhandling att decentraliseringen och kommunaliseringen 
av gymnasieutbildningen har skapat ett större utrymme för policyaktörer på en 
lokal nivå, där bland annat eleverna har fått en förändrad roll. Mitt syfte med denna 
studie har varit att fördjupa förståelsen för vad ungdomar anser vara viktiga 
påverkansfaktorer för dem och hur de ser på sig själv och sitt framtida liv och i 
vilken grad de själva anser att detta påverkar dem i deras valhandling till gymnasiet. 
För att uppnå syftet har jag framförallt tagit hjälp av elever i årskurs nio som står 
mitt uppe i sin valprocess, där de genom att få svara på frågor utifrån sig själva om 
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olika situationer som de mött på sin väg under deras valprocess till gymnasiet. 
Elevernas svar har kopplats till andra empiriska källor som tidigare forskning.  
 
Analysen av studiens fem delar (ungdomarnas syn på sig själva och grundskolan, 
förväntningar och inställningar till att börja gymnasiet, hur ungdomar påverkas och 
i vilken grad av olika omständigheter och personer i deras omgivning) resulterade 
bland annat ut i en diskussion om hur ungdomars förhållningssätt till olika 
påverkansfaktorer formar lokala villkor för gymnasieutbildning och hur en lokalt 
förankrad gymnasieutbildning påverkar och påverkas av elevers val av 
gymnasieskola.  
 

5.1 Ungdomar om sig själva som högstadieelev  
I undersökningens syfte och frågeformulering fanns frågan hur ungdomars attityd 
till sig själva och grundskolan påverkar deras val till gymnasiet. Lund (2006) menar 
att i ett meritokratiskt utbildningssystem kan olika valhandlingar, inte uteslutande 
förklaras av ungdomarnas sociala bakgrund utan hur de ser på sig själva som 
grundskoleelev och vilken attityd o ch inställning de har till skolan och lärandet. De 
ungdomar som står inför att välja till gymnasiet är i 15-årsåldern och mitt inne i en 
mycket känslig del av adolescensen. Goldinger (1999) menar att tonåringen känner 
att vuxenheten närmar sig med frihet och självständighet som lockande 
framtidsmål. I den här perioden, hög adolescens, två frågor viktiga och aktuella för 
ungdomar: Vem är jag? Vad skall jag göra med mitt liv? Det här skapar stress hos 
många av de ambitiösa och motiverade ungdomarna och då speciellt hos tjejer visar 
min undersökning. Närmare en fjärdedel av tjejerna som ingick i min studie 
beskrev sig själv med någon form av stressbegrepp. Motsvarande för killarna var 13 
%. I Skolverkets attitydundersökning, ”Attityder till skolan 2006” framkom det att 
stressfaktorer kommer mer och mer in i ungdomars liv. I min undersökning visade 
det sig att det är tjejerna (39 %) som i mycket större utsträckning känner sig 
stressade och också använder de ordet för att beskriva sig själva, motsvarande för 
killarna är 11 %. Hälften av tjejerna som beskriver sig själva som stressade har 
också uppgivit att de gör sitt bästa i skolan men har svårt att klara av godkänt och 
över 80 % förväntar sig att gymnasiet ska bli svårt/jobbigt. Bland de stressade 
tjejerna återfanns också de som inte visste vad de ville syssla med som vuxna. Jag 
har inte för avsikt att i denna undersökning utreda och analysera varför tjejer i så 
hög utsträckning känner sig stressade och varför skillnaden är så stor mellan könen. 
Jag nöjer mig med att konstatera faktum. 
 
Det är fler tjejer än killar som beskriver sig själva med ordet osäker, det skiljer 12 
procentenheter mellan könen. Killarna anser sig vara jobbiga (11 %) i större 
utsträckning än tjejer (3 %), men också mer pressade (13 %) än tjejerna (8 %). 
Undersökningen åskådliggör att det är fler tjejer än killar som känner sig 
omotiverade till skolan och beskriver sig då med negativa motivationsbegrepp som 
skoltrött, uttråkad och ointresserad. De killar som är omotiverade använder sig i 
större utsträckning av ord som lat, ofokuserad och omotiverad än vad tjejerna gör.  
 
Mer än hälften av ungdomarna som ingick i den här undersökningen hade 
framtidsmål. Goldinger (1999) skriver att tonåringen söker efter mening och mål 
för färden genom livet. Hon menar att tonårsprocessen vilar på den trygghet och 
självständighetsträning man fått under barndomstiden. Det var 36 % av 
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ungdomarna som beskrev sig själva som motiverade, intresserade, ambitiösa och 
målmedvetna. Det var också i huvudsak dessa ungdomar som menade att de var 
intresserade av skolan och kände sig motiverad att plugga. Tittar man på det här ur 
ett genusperspektiv så ser man att tjejer i högre grad använder sig at positiva 
motivationsbegrepp än vad killar gör.  
 
Fortsätter vi granska på det här ur ett genusperspektiv med hur ungdomar beskriver 
sig själva och ser på det här med trygghet. Gunnarsson (1999) anser att skolan är en 
plats där eleverna ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas. Det som är 
oroande är att sju av tio ungdomar inte överhuvudtaget använde sig av något 
trygghetsbegrepp för att beskriva sig själva som högstadieelever. Här var det stor 
skillnad mellan könen då var tredje kille beskrev sig själv som trygg mot endast en 
av tio tjejer gjorde detta. 
 
Det finns en relation mellan ungdomars syn på sig själva och graden av intresse för 
skolan och motivationen att plugga. Precis som Goldinger (1999) skriver har 
ungdomar som står inför att välja gymnasieskola en ökad förmåga till 
själviakttagelse – tonåringen ser sig själv utifrån. Enligt Goldinger blir tonåringen 
sällan nöjd med vad han/hon ser – sig själv, sin personlighet, sin begåvning och sitt 
utseende. Jag menar att när det gäller sin personlighet och sin begåvning finns det 
ett relativt stort antal av ungdomarna som känner sig både nöjda och trygga. I min 
undersökning använde sig 36 % av ungdomarna positiva motivationsbegrepp och 
29 % av trygghetsbegrepp för att beskriva sig själva som högstadieelev. Men dessa 
begrepp kombinerades ofta med stressbegrepp och negativa motivationsbegrepp 
och då speciellt bland tjejerna. Den här undersökningen har inte omfattat hur 
ungdomar ser på sitt utseende, vilket innebär att denna faktor skulle kunna ge ett 
helt annat svar och som mer överensstämmer med Goldingers (1999) uppfattning. I 
undersökningen framkom det både likheter och skillnader mellan tjejer och killar 
när det gäller att beskriva sig själv som högstadieelev. De mest frekventerade orden 
som killarna använde för att beskriva sig själva var målmedveten, pratig, glad och 
trygg, medan bland tjejerna var orden intresserad, stressad, pratig och glad det mest 
frekventerade. 
 

5.2 Attityder till högstadiet och skolarbetet 
Individens personliga intressen och anlag antas vara grunden för utbildningsvalen 
enligt Lund (2006). Han menar vidare att om bara möjligheten ges i grundskolan, 
kan den unga genomföra nyttomaximerade val. Jag ville få reda på hur ungdomar 
som går sitt sista år i grundskolan ser på skolan och skolarbetet. När det gäller 
ungdomarnas attityd till högstadiet och skolarbetet så anser närmare sex av tio 
ungdomar att de är intresserade av skolan och känner sig motiverade att plugga. 
Vilket säkert påverkar dem i motivationen till att aktivt välja till gymnasiet.  
 
Imsen (2000) menar att ungdomarnas tidigare erfarenheter, självuppfattning och 
uppfattningen om sig själv i förhållande till den sociala situationen är det som 
ungdomarna bygger sina förväntningar på. De här ungdomarna har snart gått i 
skolan i nio år och för många börjar skoltröttheten göra sig påmind. Trots detta så 
kämpar de flesta på. Det var 36 % av respondenterna som känner sig skoltrötta och 
har svårt att klara av plugget. Totalt var det 29 % av ungdomarna i min 
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undersökning som ansåg att det gör sitt bästa i skolan men har svårt att klara 
godkänt.  
En slutsats som man kan dra av den här undersökningen är att nio av tio ungdomar 
anser att det är viktigt för dem att lyckas med skolarbetet oavsett hur de beskrivit 
sig själva eller deras attityd till högstadiet och skolarbetet. Sammanfattningsvis kan 
man säga att ungdomar i 15-årsåldern i allmänhet har ett intresse för skolan och 
känner sig motiverade att plugga. Det är oroväckande att så många känner att de har 
svårt att klara av grundskolan och frågan jag ställer mig är om dessa ungdomar har 
så pass mycket ork kvar att de kan genomföra ett nyttomaximerat val utifrån sina 
personliga intressen och anlag som Lund (2006) förordar. Om inte så är risken att 
dessa ungdomar gör ett felval till gymnasiet och i värsta fall blir avhoppare. 
 

5.3 Varför går du i skolan? 
För alltför många ungdomar är det ett faktum att lång utbildning inte automatiskt 
leder till ett välavlönat arbete med status, något som var ett underförstått kontrakt 
för ungdomar i tidigare generationer (Andersson m.fl., 2001, Lund, 2006). Jonsson 
har i sin undersökning kommit fram till att majoriteten av ungdomar är motiverad 
att gå i skolan för att efter utbildningen "få jobb och bra lön". Tyvärr finns inga 
löften om deras framtid, menar Jonsson (i Andersson m.fl., 2001).  
 
Jonsson menar att alltför många studerande upplever därför utbildning som ett rent 
slöseri med tid. Det här stämmer inte med vad ungdomarna i min undersökning 
ansåg om varför de går i skolan. Den allra högsta frekvensen gav ungdomarna till 
påståendena ”jag går i skolan för att lära mig något så att jag efter skolan kan 
arbeta och få en bra lön” och ”jag går i skolan för att få betyg och examen för 
fortsatta studier”. Man kan se det uppenbara att majoriteten av respondenterna 
förväntar sig en framtida belöning efter skolan. Enligt Jonsson (Andersson m.fl., 
2001) uppfattas skolan ha dessa traditionella uppgifter och är de huvudsakliga 
förväntningarna på att gå i skolan, trots att det inte finns några sådana utfästelser för 
alla ungdomar.  
 
Nästan tre fjärdedelar av respondenterna ansåg att en anledning till att de gick i 
skolan var att de fick träffa kamrater. Här fanns en stor skillnad mellan könen då 89 
% av killarna menade att detta var en av anledningarna till att de går i skolan mot 
60 % av tjejerna som ansåg detta. Att de fick lära sig samarbete och kamratskap 
ansåg 64 % av respondenterna var en anledning till att de går i skolan och här var 
skillnaden mellan könen att 71 % av killarna hade denna inställning mot 58 % av 
tjejerna. Detta resultat stämmer väl in på vad Goldinger (1999) där hon hävdar att 
det är under den här perioden i livet som kamrater blir allt viktigare och detta i 
kombination med att den unge skall och vill bestämma över sitt liv och inte styras 
av andra eller yttre villkor. De unga måste möta nya krav genom att öka sina 
interpersonella aktiviteter för att hämta stöd inte bara från sina föräldrar utan också 
från kamrater och kamratgrupper (Andersson, 2001). Flera studier som bland annat 
Skolverket (2007) har gjort visat att ungdomar tycker det är jobbigare att prestera 
bra studieresultat än att försöka bli socialt godkänd. 
 
Slutsatserna man kan dra när det gäller varför ungdomar går i skolan är för att de 
ska få en utbildning för att efter gymnasiet kunna få ett arbete och en bra lön. Det 
här gällde för både tjejer och killar även om det var något fler killar som hade 
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denna åsikt. Det fanns ingen skillnad mellan könen när det gäller hur många det var 
som går i skolan för att få betyg och examen för fortsatta studier (75%). Nästan nio 
av tio killar ansåg att de gick i skolan för att få träffa kamraterna och här var den 
största skillnaden mellan könen då endast sex av tio tjejer ansåg detta. 
Undersökningen visar att nästan alla ungdomar är motiverade att gå i skolan av 
framtidsorienterade skäl. 
  

5.4 Valfrihetens påverkan på gymnasievalet 
Ett individuellt förhållningssätt till sitt gymnasieval är vad som förväntas av dagens 
ungdomar. Det finns massor av utbildningsalternativ idag vilket gör det möjligt för 
ungdomarna att göra ett gymnasieval grundat på personliga intressen. Lund (2006) 
menar att valfrihetens erbjudanden om ett individuellt och öppet meningsskapande 
begränsas av realiteter som är kopplade till gymnasieutbildningens ökande grad av 
marknadsanpassning. Den lilla gymnasieskolan på landsbygden ser ungdomars 
ökande valfrihet som ett stort hot mot skolan framtida existens.  
 
Slutsatsen man kan dra av hur ungdomar påverkas i sitt val till gymnasiet av 
valfriheten mellan olika utbildningsalternativ och deras personliga intressen är att 
sex av tio respondenter som ingick i den här undersökningen tänkte välja gymnasiet 
i sin hemkommun i första hand. Killar är mer benägna att välja gymnasiet i 
hemkommunen än vad tjejer är. Vilket då innebär att fler än var tredje ungdom 
påverkas av utbildningsalternativ som sammanfaller med deras personliga intressen 
och som inte finns i deras hemkommun (26 %) eller att de väljer bort 
hemkommunens gymnasieskola mot en alternativ gymnasieskola i en annan 
kommun (8 %). Enligt Ferm (2008) är det viktigt att små gymnasieskolor i 
landsortskommuner etablerar samverkansavtal och samarbetar med varandra så att 
de inte konkurrerar om eleverna utan att det inom en samverkansregion finns ett 
brett utbud av program. Ferms slutsats gällande gymnasieskolorna på landsbygden 
och deras framtid när det gäller ”frisökning” överensstämmer med vad de flesta av 
ungdomarna som ingick i min undersökning ansåg om att fritt få välja 
gymnasieskola. 77 % av ungdomarna ansåg att möjligheten att fritt få välja 
gymnasieskola över hela Sverige, oavsett om programmet finns i deras 
hemkommun eller inte, skulle ge dem fler och bättre valmöjligheter. Frågan är om 
det här med att fritt få välja gymnasieskola över hela Sverige egentligen förändrar 
så mycket för den enskilda gymnasieskolan på landsorten med tanke på att sex av 
tio elever trotts allt tänker välja gymnasiet i hemkommunen. Om det enskilda 
gymnasiet på landsbygden samverkar med andra gymnasieskolor i regionen och i 
stället för att konkurrera om eleverna samarbetar för att utbudet ska bli det bästa ur 
elevperspektiv. 
 

5.5 Förväntningarnas påverkan  
Hur känner sig ungdomar inför att börja gymnasiet med utgångspunkt från positiva 
och negativa faktorer? Vilka förväntningar har dessa niondeklassar som ska göra ett 
val efter att ha gått i grundskolan i nio år? I min undersökning kom det fram att 
närmare fyra av tio ungdomar vet vad de vill syssla med som vuxna och dessa 
ungdomar förväntar sig med all sannolikhet att gymnasiet ska vara vägen dit. Imsen 
(2000) anser att vår tolkning av det som händer oss nu är språngbrädan för 
förväntningar om det nästa som ska ske. För att något ska få en mening är det 
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nödvändigt att vi tolkar vår omgivning. I min undersökning handlar det om vilka 
förväntningar och vilken attityd ungdomar har till att gå från grundskolan till 
gymnasiet. Det som här analyseras är ungdomarnas subjektiva inställning.  
 
De flesta ungdomarna i min undersökning oavsett tidigare erfarenheter av skolan 
hade positiva förväntningar på att börja gymnasiet. De allra flesta, oavsett kön, 
ansåg att det skulle bli roligt, intressant och spännande att börja gymnasiet. Men de 
hade också förväntningar kring själva gymnasiestudierna och de flesta hade 
realistiska förväntningar. Även om övervägande av ungdomarna som ingick i 
studien ansåg att det skulle bli både roligt och intressant med gymnasiestudierna – 
pluggandet, så förväntade sig också höga krav. I synnerhet var det tjejerna som 
förväntade sig att kraven skulle bli höga och att pluggandet inte skulle bli lätt och 
trotts detta så förväntade de sig att det skulle bli roligt och intressant att plugga på 
gymnasiet. Det kom också fram i studien att tjejerna förväntade sig i högre grad än 
killarna att det pluggandet på gymnasiet skulle bli stressigt.  
 
När jag ser alla förväntningar hos dessa ungdomar kommer jag att tänka på vad 
George Bernard Shaw sa på sin 90-årsdag, ”Kom ihåg att vårt beteende inte 
influeras av vår erfarenhet utan av våra förväntningar” (Good, 1980, s.80). Om det 
stämmer det som Shaw sa att det är förväntningarna som styr det som människor 
gör och inte erfarenheten, då måste den personliga självständigheten exponeras hos 
ungdomarna. 
 
Ungdomars förväntningar på att börja gymnasiet sett ur ett genusperspektiv så 
framkom det i min undersökning att killar i högre grad än tjejer har stora 
förväntningar på gymnasiet, såsom att det ska bli mycket roligt, intressant, men 
framförallt spännande, något som närmare hälften av alla killar gav värdet mycket 
spännande. Tjejerna var lite mer försiktiga, då tre av tio tjejer gav värdet mycket 
spännande. Jag håller med Imsen (2000:s.368) om att ha förväntningar är att se 
framåt i tiden, och för de ungdomar som står inför sin kanske första och största 
förändring är det viktigt att deras förhoppningar på gymnasiet exponeras, för att 
gymnasieskolan ska kunna leva upp till dessa, så att inte gymnasiet blir en 
förlängning på grundskolan. Ungdomarna i min undersökning hoppades bland 
annat på att de skulle få lära sig sådant som de är intresserade av, ta eget ansvar och 
träffa nya kompisar, vilket visar att de är på väg att bli unga vuxna.  
 
När jag i min enkät ställde frågan hur mycket ansvar eleven själv förväntade sig ha 
för att lyckas med sina gymnasiestudier, hade de flesta ungdomarna inställningen 
att det var de själva som bar ansvaret för att ska lyckas med studierna. 
Gymnasieskolan kan idag betraktas som en skola för alla (Skolverket, 1996). 
Gymnasieskolan är frivillig vilket medför att dagens elever har möjligheter att 
påverka sin utbildning men också ta ett eget ansvar för resultatet. Ett uttryck som 
ligger i tiden är ”att ungdomar ska ta ansvar för sitt eget lärande”. Det här uttrycket 
återfinns lärare emellan och är inte så konstigt då det står i läroplanen för såväl 
grundskolan som gymnasiet och är ett politiskt beslut. Lärare har skyldighet att 
följa Läroplanen. Enligt Imsen (2000) innebär detta att eleven skall lära sig att ta 
ansvar för sin egen läroprocess genom att aktivt delta i undervisningen. Det här 
sättet att undervisa på är mer förekommande på gymnasiet än i grundskolan, vilket 
innebär att även detta blir något nytt för många ungdomar.  
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Slutsatserna som jag drar efter att ha analyserat svaren på frågorna i min enkät som 
handlade om förväntningar och ansvar när grundskoleeleven tar klivet till 
gymnasiet, är att när en elev påbörjar sin utbildning i gymnasieskolan förväntar de 
sig att påbörja någonting nytt som skiljer sig från grundskolan. Detta gäller även 
förväntningarna som ungdomarna har på själva gymnasiestudierna då de flesta 
hoppas på att få lära sig sådant de tycker är intressant. Det är därför viktigt att 
gymnasiet inte blir en förlängning av grundskolan utan att ungdomarna verkligen 
får känna vad den nya skolformen och det program som eleven valt innebär. Enligt 
mitt sätt att se det hela är det också viktigt att grundskolan förbereder ungdomarna 
för gymnasiet. Det är det här ungdomarna förväntar sig och det ligger också helt i 
linje med vad Ferm (2008) förordar i sin gymnasieutredning.  
 

5.7 Personers påverkan i ungdomars omgivning 
Ungdomar som står i begrepp att välja till gymnasiet är på väg in i den sena 
ungdomsåldern. Enligt Goldinger (1999) så blir ungdomarnas självkänsla starkare 
och att det sker ett integreringsarbete i jaget under den här tiden. Enligt Goldinger 
är tonåringen mycket lätt att påverka och de söker förebilder i samhället, men 
föräldrarna finns kvar som den trygga basen att utgå ifrån. I min undersökning kom 
jag fram till att föräldrarna ansågs ha den viktigaste rollen när det gällde påverkan 
av gymnasievalet enligt ungdomarna själva där föräldrarna fick den högsta 
påverkansgraden av alla individer i deras omgivning. Här var det över fyrtio 
procent av ungdomarna som ansåg att föräldrarna påverkar dem mycket till väldigt 
mycket i deras valprocess. Skillnaden mellan könen var stor, närmare sex av tio 
killar mot tre av tio tjejer ansåg att föräldrarna påverkar dem mycket i deras 
gymnasieval. Det var många fler ungdomar som uppger att de pratar mycket med 
sina föräldrar om gymnasievalet, men att de anser sig inte påverkade av föräldrarna 
- sju av tio ungdomar pratar mycket till väldigt mycket med sina föräldrar om 
gymnasievalet. Här fanns det ingen skillnad mellan könen.  
 
Trotts att många av ungdomarna i min undersökning pratade mycket med sina 
föräldrar, men ändå inte ansåg att de blev så påverkade, så säger vetenskapen något 
annat. Lund (2006) menar i sin avhandling att familjen och det sociala liv som 
ungdomarna lever får en helt avgörande betydelse för vilka val som ungdomarna 
kommer att göra. Lund menar vidare att föräldrarna agerar olika från fall till fall, 
men att det finns två huvudsyften. Det ena syftet är att ungdomarna inrättar sig i 
föräldrarnas ambitioner och förhoppningar med sitt gymnasieval och det andra 
syftet är föräldrarna styr barnets valprocesser i önskvärd riktning om barnet har 
andra tankar om sitt gymnasieval. 
 
Min samlade tolkning av föräldrarnas påverkan på ungdomarnas gymnasieval är att 
då föräldrarna är den viktigaste samtalspartnern under valprocessen, så styrs 
ungdomarna omedvetet av föräldrarnas förhoppningar och ståndpunkter. Detta 
leder till att i de flesta fall att ungdomarna gör sitt gymnasieval som får plats inom 
ramen för föräldrarnas förväntan. Ungdomars egen vilja blir till en grupprocess och 
deras gymnasieval sammanfogas med föräldrarnas livsmönster. 
 
Ungdomar lever med varierande tillgång till ett socialt kontaktnät och deras 
gymnasieval kommer därför att ta olika vägar beroende detta. Enligt Lund (2006) 
ska ungdomars utbildningsval förstås som en process av överenskommelser, där 
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den unges självförståelseformer bekräftas av olika aktörer. Min undersökning 
bekräftar detta då ungdomarna som ingick i undersökningen ansåg att studie- och 
yrkesvägledaren har en påverkan över deras gymnasieval. Men här finns ett stort 
problem då det i regel endast finns en studie- och yrkesvägledare (SYV) på en 
skola. Denna person ska serva flera hundra elever med information om studie- och 
yrkesvägar. Med tanke på att ungdomarna anser att SYV har en påverkan över 
deras gymnasieval så borde grundskolorna ge större tillgänglighet till SYV. Ferm 
(2008) hade i sin gymnasieutredning pratat med ungdomar som ansåg att de fick 
alldeles för lite information och yrkes- och studievägledning inför gymnasiet. I min 
undersökning visade det sig att ungdomarna ansåg att SYV har en relativt stor 
påverkan på deras val till gymnasiet. Jag fann ingen större skillnad mellan killar 
och tjejer. När jag sedan analyserade hur mycket ungdomarna uppgivit att de 
pratade med sin SYV, var det sju av tio som inte alls pratade eller endast pratade 
lite med sin SYV. Det här är ett problem som måste lösas för att ungdomar som står 
mitt i sin valprocess ska kunna få sina självförståelseformer bekräftade av en viktig 
aktör – nämligen Studie- och yrkesvägledaren på skolan. 
 
Andra viktiga aktörer i ungdomarnas kontaktnät är kamrater. Nilsson-Lindström 
(1998) menar att ungdomar använder kamrater som viktiga referenspunkter vid 
såväl identitetsbildning som social frigörelse från föräldrarna. Skolverkets 
undersökning, Attityder till skolan 2006, kom fram till att kompisar har större 
påverkan på ungdomarna än vad föräldrarna har. Respondenterna som ingick min 
undersökning var av en annan uppfattning. De ansåg att vänner och klasskompisar 
har mindre påverkan på deras gymnasieval än föräldrar och SYV.  
 
Enligt Lund (2006) tycks kamraternas åsikter ha stor betydelse tidigt i valprocessen 
då ungdomarna använder kamrater för att lyssna av och diskutera utbudet med. Av 
de ungdomar som besvarade min enkät var det 14 % som svarat att vännerna 
påverkar dem mycket till väldigt mycket. När jag analyserade hur ungdomarna i 
min undersökning ansåg sig påverkade av klasskompisar fördelat på kön, så var det 
ingen av killarna som ansåg att klasskompisarna påverkade dem väldigt mycket i 
sitt gymnasieval, då ingen uppgivit siffrorna 5-6. 17 % av killarna gav siffran 4. 
Bland tjejerna däremot var det en jämn fördelning mellan siffrorna 4-6 vilket 
innebar att 15 % menade att klasskompisar har en stor till mycket stor påverkan på 
deras gymnasieval.  
 
Det är viktigt att skilja på i vilken grad ungdomarna anser sig bli påverkade av 
kompisar och hur mycket de pratar om gymnasievalet med samma kompisar. Bland 
ungdomarna i min undersökning var det närmare sex av tio som pratar mycket till 
väldigt mycket med sina klasskamrater. Likt Skolverkets undersökning (2006) 
visade det sig i min undersökning att killar i större utsträckning pratar med sina 
klasskompisar om gymnasievalet än vad tjejer gör. Enligt Lund (2006) är 
ungdomarna framförallt intresserade av hur andra elever har tänkt, och hur de 
argumenterar för att vissa alternativ är bättre än andra. Ungdomar för också 
diskussioner med kamrater som redan går på gymnasiet och lyssnar av deras 
erfarenheter och argument för en viss ståndpunkt. Ju närmare ett slutgiltigt beslut 
som den unge kommer, desto mindre roll tycks kamraterna få för valprocessens 
utfall menar Lund (2006).   
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Enligt mitt menande är lärare viktiga aktörer i ungdomarnas sociala kontaktnät och 
borde också vara en mycket viktig samtalspartners i ungdomarnas gymnasieval. 
Jonsson (2001:167) har i sin forskningsstudie, belyst skolan som lärarnas arena och 
där fått fram att själva undervisningen är lärarnas största intresse och främsta 
kompetens och de hade många synpunkter på olika mål och vad grundskolelärare 
önskar ungdomarna de undervisar. Ett exempel som jag tycker är viktigt att lyfta 
fram här är att lärare i Jonssons undersökning önskade ungdomarna att de skulle få 
god förberedelse för fortsatt skolgång eller arbetsliv. Ställer man den här mot hur 
ungdomarna i min undersökning svarat på hur mycket de pratar med och vilken 
påverkan lärare har i deras gymnasieval så går det inte ihop. Det var nio av tio 
ungdomar som ansåg att läraren inte hade någon påverkan alls eller väldigt lite 
påverkan. Kopplar man ihop det här med hur mycket ungdomarna pratar med sina 
lärare om gymnasievalet ser siffrorna lika dana ut – 85 % av ungdomarna pratar 
inte alls med sina lärare om gymnasievalet eller väldigt lite. Här var det endast en 
av tio killar som ansåg att lärare hade mycket till väldigt mycket påverkan på deras 
gymnasieval. Bland tjejerna var det två av tio som ansåg att lärare påverkade dem 
mycket.  
 
De slutsatser som jag drar av resultatet och analysen är att föräldrarna är de 
personer som ungdomarna anser påverkar dem mest under valprocessen och det är 
också föräldrarna som ungdomarna anser sig prata med mest. Killar anser sig i 
högre grad än tjejer påverkas av föräldrarna, men oavsett kön så pratar man lika 
mycket med sina föräldrar omkring gymnasievalet. Oberoende av att ungdomarna 
pratar mycket med sina klasskamrater och vänner om gymnasievalet, så anser de 
inte att dessa påverkar dem speciellt mycket i gymnasievalet. Ser man detta ur ett 
genusperspektiv är det något fler killar som anser sig påverkas av klasskamrater och 
vänner än tjejer gör. Det finns heller någon större skillnad när det gäller hur mycket 
tjejer respektive killar pratar med sina klasskompisar om gymnasievalet. Men över 
hälften pratar mycket till väldigt mycket med sina klasskompisar oavsett om man är 
tjej eller kille. 
 
Trots att lärare anser att ungdomar ska få god förberedelse för fortsatt skolgång 
eller arbetsliv så framkom det i undersökningen att ungdomar inte anser att lärare 
påverkar dem nämnvärt i deras val till gymnasiet inte heller är lärare någon större 
samtalspartners när det gäller att förbereda dem för vad gymnasiet innebär och 
vilka valmöjligheter som finns. I min teoretiska referensram hänvisar jag till 
Skolverkets rapport (2004) som gör gällande att lärarna i grundskolan har 
begränsade kunskaper om gymnasieskolan vilket har betydelse för ungdomarnas 
studieval. Enligt Ferm (2008) är det brist på information om arbetsrelaterade frågor, 
särskilt personlig kontakt som kan hjälpa ungdomarna i deras valsituation. Det 
finns gott om informationsmaterial men frågan är om det är rätt anpassat till elever, 
studie- och yrkesvägledare och lärare på grundskolan. Lärandet är en process för 
ungdomar, de ska kunna ha en uppfattning om olika saker i ett yrkesliv där de 
saknar erfarenheter ifrån vilket gör att deras val blir svårare. 
 
En studie- och yrkesvägledning av hög kvalitet är en förutsättning för att eleverna i 
årskurs nio ska kunna göra väl underbyggda val av såväl gymnasieskola som 
program menar Anita Ferm i den nya gymnasieutredningen (2008). Jag håller med 
om detta med anledning av att ungdomarna som går i årskurs nio och står i begrepp 
att välja till gymnasiet anser att studie- och yrkesvägledaren har en viktig påverkan 
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på deras gymnasieval. Mot bakgrund av ungdomarnas svar att de pratar relativt lite 
till väldigt lite med sin studie- och yrkesvägledare, drar jag slutsatsen att varje 
grundskola bör bringa klarhet i hur studie- och yrkesvägledningen kan organiseras 
för att eleverna ska kunna få mer och fler individuella samtal, så att de kan göra ett 
val utifrån sina personliga intressen.  
 

5.8 Ungdomars centrala informationskällor inför 
gymnasievalet 
När väl en konsument, i det här fallet en ung person, har blivit varse ett problem, 
söker han eller hon i sin omgivning efter passande information. Denna sökprocess 
innefattar alltifrån intern sökning, det vill säga tidigare erfarenheter och minnen, till 
att söka extern information hos exempelvis vänner, reklam, TV och Internet. Hur 
mycket information en person söker och behöver, beror på hur stor betydelse eller 
risk som han/hon upplever att valet medför (Solomon, 2002:246). Gymnasieskolor 
runt om i Sverige försöker överträffa sig själva med flärdiga broschyrer, och 
hemsidor för att marknadsföra sin gymnasieskola. Stefan Lund (2006) menar att när 
gymnasieskolor tillåts konkurrera behöver många av skolorna utveckla sig och 
förbättra marknadsföringen av verksamheten för att dra till sig elever. Detta innebär 
även att gymnasieutbildningens reglering till vissa delar flyttas från en politisk 
regelstyrning till en ekonomisk marknad (Kjellman, 2001).  
 
Det är angeläget för den lilla gymnasieskolan på landsbygden att veta hur man bäst 
ska nå eleverna och vad som är viktigt för dem när de ska välja en gymnasieskola. 
Därför är det viktigt att veta hur 15-åringar som står inför valet av 
gymnasieutbildning och gymnasieskola söker information om olika 
gymnasieskolor. Ungdomarna i den här undersökningen fick ta ställning till sex 
olika ”informationskanaler” – grundskolans studie- och yrkesvägledare (SYV), 
Internet, broschyrer, kompisar, syskon och lärare. Den viktigaste 
informationskanalen var studie- och yrkesvägledaren (25 %) på den grundskola 
man gick på i kombination med Internet (23 %) och broschyrer (23 %). En av tio 
ungdomar söker sin information från syskon eller kompisar och få använder lärare 
som informationskälla. (Se tabell 22). 
 
Skolverkets rapport (2004), Ungdomars utbildnings- och yrkesval i egnas och 
andras ögon, där det framkommit att ungdomar känner sig osäkra inför sitt val till 
gymnasiet, då ungdomarna har svårt för att se sambandet mellan studier och ett 
yrke, de har även svårt för att ta till sig förekommande information och olika 
begrepp i sammanhanget. Trots att elever står inför allt fler val i dag så har 
vägledningen blivit sämre enligt Ferm (2008). En förutsättning för att kunna göra 
väl underbyggda val inför gymnasieutbildningen, är att elever har tillgång till 
konkret och heltäckande information. Informationen ska vara aktuell, tillförlitlig 
och tillgänglig när helst individen själv behöver den, något som man på de flesta 
grundskolor inte kan leva upp till i dagsläget (Ferm, 2008). I dag finns det regler för 
kommunala gymnasieskolor om att anställa personal för studie- och 
yrkesvägledning med utbildning avsedd för sådan verksamhet. Detta gäller inte 
friskolor. I min undersökning ställdes frågan hur ungdomarna söker information 
inför sitt gymnasieval och än en gång hamnar studie- och yrkesvägledaren (SYV) i 
fokus när ungdomarna söker information om olika gymnasieskolor och 
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utbildningar. Majoriteten av ungdomar menar att de kombinerar SYV, Internet och 
broschyrer för att skaffa sig information om olika gymnasier.  
 

5.9 Gymnasieskolornas olika profileringar och 
kommunikationsstrategier  
I teorikapitlet refererar jag till boken ”Ungdomarna, skolan och livet” som de fyra 
forskarna, Andersson, Jonsson, Lindblad och Rosén (2001) gemensamt utarbetat. 
De framhåller att dagens ungdomar alltmer är hänvisade till att på egen hand 
förhandla sig fram till utbildning i det samtida samhället fyllt av både hot och 
möjligheter. Med begreppet det sociala kontraktet menar jag i min studie att 
uppmärksamheten dras till vilka bud som ungdomarna går ut med i sina 
förhandlingar. Det handlar inte bara om ena partens villkor, d.v.s. gymnasieskolan, 
som ungdomarna har att underordna sig. Det handlar också om vilka krav dessa 
ungdomar har på gymnasieskolan. Det jag skriver om i mitt teorikapitel att 
gymnasieskolornas verksamhet har förändrats till att mer likna ett företags, i 
synnerhet vad det gäller marknadsföring och positionering överensstämmer med 
detta.  
 
Gymnasieskolan är liksom företag beroende av en kommunikationsstrategi och 
planering i sin kommunikationsprocess. Den strategiska planen beskriver hur 
företaget, i det här fallet skolan, skall utnyttja möjligheterna i sin omvärld. 
Gymnasieskolan skiljer sig dock i vissa avseenden mot företag då strategisk 
planering är något som är relativt nytt för alla i det svenska utbildningsväsendet 
(Kotler och Fox, 1995). 
 
Kotler och Fox (1995) definierar strategisk planering som en process i att utveckla 
och bibehålla en balans mellan institutionens mål och kapacitet och dess möjlighet 
att anpassa sig till marknadens möjligheter. Kommunikationsstrategi är den strategi 
med vars hjälp institutionens informationsavdelning hoppas kunna uppnå målen 
med sin kommunikation. En strategisk planering kan enligt Kotler och Fox (1995) 
innebära att företaget/skolan väljer sin målgrupp och fokuserar på att tillfredsställa 
den, detta sker genom att företaget utvecklar en marknadsföringsmix. 
 
Den förändring som nu är fastslagen och genomförd innebär att det är helt fritt för 
elever att välja gymnasieskola, oavsett om ett program finns i den närmaste 
gymnasieskolan eller inte.  

”Genom ändringar i skollagen (1985:1100) har elever från och med 1 
januari 2008 möjlighet att söka en utbildning i en annan kommuns 
gymnasieskola även om samma utbildning erbjuds i hemkommunen 
eller samverkansområdet, så kallad frisökning.” Skolverket (2007)  

 
Detta innebär att gymnasieskolornas positionering kommer att bli ännu mer likt ett 
företags, då skolan erbjuder en tjänst som i det här fallet är utbildning till brukarna 
som är eleverna. Positioneringsproblemen som enskilda gymnasieskolor har, 
oavsett om de är kommunala eller privata, är samma som hos tjänsteföretag. I den 
teoretiska referensramen kom jag fram till att det behövdes många nödvändiga 
enheter för att en skola ska kunna bedriva utbildning såsom en byggnad, lärare och 
hjälpmedel som understödjer förmedlandet av kunskap.  
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När jag utformade mitt enkätformulär utgick jag ifrån Grönroos (1992) modell 
”The basic service package” som bygger på en kärntjänst, som i sin tur måste 
stöttas av stödjande- och underlättande tjänster för att kunna ingå i ett servicepaket. 
Utöver dessa tjänster måste, enligt Grönroos, tilläggstjänster finns med av ett enda 
skäl, för att kunna konkurrera om kunderna och i det här fallet eleverna. För att 
anpassa modellen ovan till just ungdomars val av gymnasieskola inspirerades jag av 
Normanns (1991) artikel ”The service management system”. Om man översätter 
det som Normann skriver i sin artikel till att gälla det enskilda gymnasiet så innebär 
det att en gymnasieskolas image kan betraktas som ett informationsinstrument 
genom vilket skolan kan påverka anställdas och elevers uppfattning om skolan. I 
det långa loppet kan gymnasieskolan inte själv bestämma sin image, utan den beror 
på vad gymnasieskolan åstadkommer och vilka eleverna är. Normanns beskrivning 
av image (framtoning) stämmer väl överens med hur image påverkar elevernas 
inställning till en gymnasieskola. En skolas framtoning påverkas mer eller mindre 
av de sju elementen – skolmiljö, personal och elever, utbildningsprocess, 
geografisk lokalisering, betyg, marknadsföring och social/kulturell omgivning. Min 
undersökning visar att varje elev lägger olika stor vikt vid de olika byggstenarna 
beroende på sin erfarenhet.  
 
I min undersökning framkom (se tabell 23) att det som påverkar nästan 8 av 10 
ungdomarna mycket till väldigt mycket (4-6) i val av gymnasieskola är att de får 
komma till skolan och titta på verksamheten och lokalerna och det var också detta 
som fick det högsta medelvärdet på 4,69. På detta sätt kan de göra sig en bild av 
den enskilda skolans framtoning, atmosfär, fysiska arbetsmiljö och sedan jämföra 
detta med andra skolor. I dagsläget har de flesta gymnasieskolor ”Öppet hus” där 
grundskolans niondeklassare får komma tillsamman med sina föräldrar och titta på 
”verksamheten” under några timmar. Med bakgrund av vad ungdomarna i den här 
undersökningen har påtalat så måste det enskilda gymnasiet låta högstadieelever 
komma dit och prova på under några dagar hur det är att vara elev på just den 
gymnasieskolan, på just det speciella programmet. Under sin högstadietid har 
eleverna praktikveckor då de får gå ut på arbetsplatser för att ”prova på”. Kanske 
det är dags att ta nya grepp och se till att dessa ungdomar får prova på att vara 
gymnasieelev på olika program och skolor också.  
 
Det som fick det näst högsta medelvärdet 4,48 (där 6 var högst) var att elever som 
går/har gått på den gymnasieskolan är nöjda. Detta ansåg över 80 % av ungdomar 
påverka dem mycket till väldigt mycket. Här kan man se hur angeläget det är med 
nöjda elever för en gymnasieskola. Detta reflekteras också i det som respondenterna 
placerade som nummer tre, att skolan har ett bra rykte, vilket i högsta grad hänger 
ihop med de tidigare nämnda faktorerna (se tabell 23). Mun till mun 
kommunikation är en viktig personlig kommunikationskanal och utgör en viktig del 
inom marknadskommunikationen. Med detta avses att diskussioner mellan 
individer kring en skola uppstår med anledning av att en individ har 
uppmärksammat exempelvis en hemsida eller reklamfilm vilken berör. Det kan 
också vara att en person har haft bra eller dåliga erfarenheter av en gymnasieskola, 
och därför känner ett behov av att delge andra människor detta (Grönroos, 2002). 
Mun till mun kommunikation kan ses som en kommunikationskanal (Rosen, 2000). 
Rosens definition innefattar att det är frågan om kommunikation mellan två 
personer och att det endast kan ske genom det talade ordet. Kapferer (1988) anser 
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att det finns främst två anledningar varför mun till mun kommunikation är så bra, 
nämligen att den alltid finns till hands och att den vanligen sker via källor som 
konsumenterna betraktar som trovärdig.  
 
I dagens IT-samhälle där ungdomar använder datorn för att söka i stort sett all 
information är den enskilda gymnasieskolans hemsida ansiktet utåt. Det är kanske 
det första mötet med den enskilda gymnasieskolan som ungdomarna får. Fler än 6 
av 10 ungdomar som besvarat enkäten menar att det påverkar dem mycket till 
väldigt mycket (4-6) att gymnasieskolan har en hemsida som ger tydlig och bra 
information. Kombinerar den enskilda gymnasieskolan detta med en lika bra och 
informativ broschyr, som fyra av 10 ungdomar menade påverkar dem mycket till 
väldigt mycket (4-6) (se tabell 23). Den slutsatsen som jag drar av detta är att 
ungdomarna vill ha relevant information som vänder sig till dem och som är 
”fräscht och häftigt förpackad”. Här vill jag citera vad en 15-årig kille ansåg om en 
gymnasieskolas hemsida under förstudien som jag gjorde:  

”Hemsidan speglar vad för typ av gymnasieskola det är. En ofräsch 
och omodern hemsida berättar att skolan också är det. Är skolans 
hemsida inte uppdaterad med aktuell information hur ser då 
undervisningen ut?” 

 
Att skolan har en uttalad profil hamnade på medelvärdet 3,61, vilket innebär att 
närmare 6 av 10 ungdomar ansåg att detta påverkade dem i valet av gymnasieskola 
mycket eller väldigt mycket (4-6). Att skolan har moderna och avancerade datorer 
fick ett medelvärde på 3,30 och här var det 45 % av ungdomarna som ansåg att 
detta påverkade dem mycket till väldigt mycket (4-6) i deras val av gymnasieskola 
(se tabell 23). 
 
I teorikapitlet beskriver jag om kontrollerbara variabler som finns i marketing 
mixmodellen. Dessa variabler kan och ska justeras regelbundet för att möta de 
förändringsbehov som finns i målgruppen. Variabeln plats, närmare bestämt 
skolans lokaler, menar Grönroos (1992 & 2002) vara en grundläggande och viktig 
faktor att locka och behålla brukarna och i det här fallet då elever. När ungdomarna 
själv får värdera vikten av vad som påverkar dem i deras val av gymnasieskola så 
anser 59 % att skolan har moderna och fräscha lokaler påverkar dem mycket till 
väldigt mycket vilket (4-6) (se tabell 23). 62 % av ungdomarna ansåg att det inte 
påverkade dem alls eller väldigt lite (1-3) i deras valhandling om skolan ligger så 
långt borta att de måste bo borta under gymnasietiden, medelvärde 2,83. Hela 61 
% ungdomarna räds inte för långa resvägar om de hittar ”rätt” gymnasieskola och 
här var medelvärdet 2,58 (se tabell 23). 
 
Fristående gymnasieskolor bidrar till mångfalden inom utbildningsväsendet och har 
sedan lång tid tillbaka en plats i den svenska gymnasieskolan. Enligt Ferm (2008) 
finns det många fristående skolor som är föregångare när det gäller pedagogisk 
utveckling och kreativitet. När den utökade möjligheten infördes för fristående 
skolor att få bidrag för sin verksamhet framskrevs bland annat att mångfalden sågs 
som positiv och att den inte stod i motsats till likvärdighet eller god kvalitet. 1992 
infördes systemet med kommunala bidrag till fristående skolor. Läsåret 1996/97 
fanns det 77 fristående gymnasieskolor i Sverige och antalet ökade till 300 läsåret 
2006/2007. Den senaste statistiken från Skolverket gjord i februari 2008 har antalet 
fristående gymnasieskolor nu ökat till 359. Ferm (2008) skriver i sin utredning att 
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antalet ansökningar om att få starta fristående gymnasieskolor är stort, och då 
menar hon att det finns skäl att anta att antalet kommer att öka ytterligare. Nu finns 
fristående skolor i allt fler kommuner även om de flesta återfinns i 
storstadsområdena. Läsåret 2006/2007 gick cirka 15 procent av landets 
gymnasieelever i en fristående gymnasieskola. Läsåret 2007/2008 hade andelen 
ökat till 17 procent. Hur anser sig ungdomar påverkas av att det är en friskola? 
Under de år som gått sedan införandet har andelen elever i fristående 
gymnasieskolor ökat från 2 till 15 % enligt Skolverket. För allt fler ungdomar på 
landsbygden har detta nu börjat slå igenom och som påverkar vid val av 
gymnasieskola – 32 % tyckte att detta påverkar dem mycket till väldigt mycket (4-
6) i deras valhandling (se tabell 23). Men här ska tilläggas att med tanke på hur 
frågan var ställd så går det inte att utläsa om dessa ungdomar menar att de hellre 
vill gå på en fristående gymnasieskola eller inte.  
 
Slutsatserna jag drar efter att ha analyserat materialet på den här frågan i enkäten är 
att samtliga av dessa element i marknadsmixmodellen, skolmiljö, personal och 
elever, utbildningsprocessen, geografisk lokalisering, image och marknadsföring 
var mer eller mindre viktiga påverkansfaktorer för ungdomarna för att de ska kunna 
göra sig en helhetsbedömning av vad den enskilda gymnasieskolan har att erbjuda. 
De slutsatser som jag kan dra av det som kommit fram i min undersökning gällande 
vad som är de viktigaste påverkansfaktorer för ungdomar som är mitt uppe i sin 
valhandling är att de får besöka skolan, titta på verksamheten och lokalerna.  
 
Åtta av tio ungdomar ansåg sig påverkas av elever som går/har gått på skolan och 
lika många menar att det är viktigt att skolan har ett bra rykte. Det här vittnar om 
hur viktig mun till mun kommunikationen är för en gymnasieskolas 
marknadskommunikation. Kapferer (1988) anser att mun till mun 
kommunikationen är så bra för att den oftast sker mellan två konsumenter, i det här 
fallet en blivande gymnasieelev och en elev som redan går på den aktuella 
gymnasieskolan, och att via källor som ungdomarna betraktar som trovärdig.  
 
Hur en skola positionerar sig var viktigt för mer än hälften av ungdomarna och då 
gällde det framförallt hemsidor och broschyrer som det hämtade information ifrån. 
Slutsatsen man kan dra av detta är att det är viktigt för den enskilda gymnasieskolan 
att ha en hemsida och broschyr som ger ungdomarna möjlighet att se sambandet 
mellan studie och ett yrke. Detta då de har svårt för att ta till sig förekommande 
information och olika begrepp i sammanhanget (Skolverket, 2004). Det är därför 
viktigt för den enskilda gymnasieskolan med en strategisk planering där de väljer 
sin målgrupp och fokuserar på att tillfredställa den genom att utveckla en 
marknadsmix för sin skola som svarar upp till ungdomars informationsbehov. 
 
Med bakgrund av att så många av ungdomarna som ingick i undersökningen har 
svarat att det som påverkar dem mycket i sitt val är att få komma och besöka 
skolan, titta på verksamheten och lokalerna, visar att de i detta får möjlighet att 
avgöra hur skolans lokaler och datorer ser ut, vilken stämning det är mellan lärare 
och elever som går där, vilket klimat det är i klassrummet, samtala med elever som 
går på skolan. Slutsatsen jag drar av detta är att ungdomar är strategiska i sitt 
tänkande, även om detta inte är medvetet. Därför är det en viktig del i ungdomarnas 
valprocess att det enskilda gymnasiet öppnar upp verksamheten för dem så att de 
kan under några dagar få pröva på skolan, program och de ämnen som ger 
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programmet dess karaktär, för det är det som ungdomarna anser vara viktigt för 
dem. Det är också viktigt att eleven får vägledning under denna ”prova på vecka” 
på gymnasieskolan för att verkligen veta om hon eller han väljer rätt skola och 
program. En sådan här ”prova på vecka” under årskurs nio när eleverna står i 
beredskap att välja till gymnasiet kan vara motivationsskapande och göra att eleven 
snabbt kan skapa sig en uppfattning om vad det program hon eller han är 
intresserad av innebär. Därmed kan eventuella felval minskas och förhoppningsvis 
minskar också avhoppsfrekvensen (Ferm, 2008). 
 
Min slutsats är att ungdomar som går i årskurs nio och deras valhandlingar grundas 
i relationen mellan utbildningssystemets strukturella möjligheter och vad ungdomar 
anser påverkar dem och vad som är viktigt för att de ska nå sina personliga mål. 
Eleverna definierar, förstår och förhåller sig till kvasimarknadens löften på olika 
sätt, beroende på de lokala förutsättningarna och sammanhangen. En blandad 
diskussionsordning som anpassas till lokala sammanhang kommer att ställa nya 
krav på den enskilda gymnasieskolan om att analysera och ytterligare tydliggöra 
effekterna av det som kommit fram i denna studie. Det är dags för varje enskild 
gymnasieskola som har förvandlats till en kvasimarknad att sluta stirra blint på 
konkurrenternas utbud och titta på vad eleverna vill ha.  
 
 

6. REKOMMENDATIONER TILL FRAMTIDA 
FORSKNING  
Det var många intressanta frågor som jag blev nyfiken på under min forskning och 
här tänker jag nämna det som jag anser vara de viktigaste och som skulle kunna 
vara intressanta för framtida forskning. 
 
Med tanke på att föräldrarna är de personer i ungdomarnas omgivning som de anser 
har den största påverkan och som de också pratar mest med om gymnasievalet, 
skulle man ytterligare kunna öka kunskapen om hur och på vilka kriterier 
ungdomarna väljer gymnasieutbildning och/eller skola. Det skulle vara intressant 
att undersöka vad som är viktigt för föräldrarna i samband med deras ungdomars 
val till gymnasiet.  
 
I min studie kom jag fram till att vissa ungdomar anser att släktingar har stor 
påverkan och är viktiga samtalspartner för dem i valprocessen till gymnasiet. För 
att öka kunskapen om det finns några likheter och skillnader beroende på vilken 
etnisk och/eller kulturell bakgrund ungdomarna har så vore detta en tänkvärd 
forskningsansats. 
 
För att få en djupare förståelse, utöver vetskapen om vad som är viktigt och vilka 
informationskällor som används, i den mycket komplexa processen i samband med 
gymnasievalet kan en eller ett par djupintervjuer genomföras. Ett lämpligt upplägg 
skulle kunna tänkas vara någon form av fokusgruppdiskussion. 
 
Med tanke på att det var så många ungdomar i min undersökning som ansåg sig 
stressade, och då framför allt tjejerna, skulle det vara intressant att fördjupa sig i 
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detta och försöka få fram vad det är för faktorer i vårt samhälle som framkallar 
stress. 
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BILAGA 1 - Enkätformuläret 
 

I valet och kvalet 
En studie om i vilken utsträckning vad och vilka påverkar  

ungdomar i deras gymnasieval. 
 

En attitydundersökning 
 
Mitt namn är Margaretha Mattsson och jag är gymnasielärare och fortbildar mig nu 
vid Linköpings universitet. Jag håller nu på med min CD-uppsats som handlar vad 
som påverkar ungdomar på landsbygden som står i beredskap att välja till 
gymnasiet.  
Den här enkäten är en förutsättning för min uppsats och jag är mycket tacksam om 
du vill delta i undersökningen. Du är självklart anonym och i den färdiga uppsatsen 
kommer alla svar att vara avidentifierade. 
 
Har du några frågor angående undersökningen är du välkommen att höra av dig till 
mig via e-post, mattott@telia.com 
 
Tack för din medverkan i denna studie. 
Vänliga hälsningar, 
Margaretha Mattsson  
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ENKÄTUNDERSÖKNING ANGÅENDE 
ELEVERS VAL AV GYMNASIESKOLA 
 

Kön:   Tjej  Kille 
 
Ålder:…………. Skola:……………………………….. 
Bostadsort:………………. 
 
Bostadstyp:  
Lägenhet Villa  Radhus Annat:……………………. 
 
Vilken utbildning har dina föräldrar 
Mamma:  Pappa: 
Grundskoleutbildning Grundskoleutbildning  
Gymnasieutbildning Gymnasieutbildning 
Yrkesutbildning  Yrkesutbildning 
Högskoleutbildning Högskoleutbildning 
Vet ej  Vet ej 
 
 
DEL I.  
De här frågorna handlar om dig som högstadieelev. Jag skulle vilja veta lite hur du 
uppfattar dig själv som högstadieelev för att förstå hur du tänker inför ditt val av 
gymnasieskola. 
 
1. Beskriv dig själv som högstadieelev med hjälp av orden nedan. Kryssa i 5 av orden 

nedan som passar bäst in på din personliga åsikt. 
 
Intresserad Uttråkad Trött Målmedveten   Trygg 
 
Fokuserad Stressad Lat  Motiverad   Omotiverad 
 
Engagerad Skoltrött Skolkare Ointresserad  Töntig 
 
Osäker Ambitiös Pressad Uppmärksam  Förvirrad 
 
Jobbig Lättsam Blyg Orolig  Utanför 
 
Ofokuserad Pratig Käck Cool  Otrygg 
 
Plugghäst Glad Hämmad 
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2. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig som högstadieelev? 

Du har en skala mellan 1-6. 1 betyder stämmer inte alls och 6 betyder stämmer 
helt. Sätt endast ett kryss mitt i en av rutorna som stämmer bäst in på dig. 

 
Jag är intresserad av skolan och känner mig motiverad att plugga. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag är skoltrött och det är svårt att klara av plugget. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag gör mitt bästa i skolan men har svårt att klara godkänt. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag tycker skolan är ointressant och tycket inte att den ger mig något. 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
3. Hur viktigt är det för dig att lyckas med skolarbetet? Du har en skala mellan 

1-6. 1 betyder oviktigt och 6 betyder mycket viktigt. Sätt endast ett kryss mitt i 
en av rutorna som stämmer bäst in på dig. 

 
1       2       3      4       5       6 

Oviktigt Mycket viktigt 

 
 
4. Varför går du egentligen i skolan? Du har en skala mellan 1-6. 1 betyder 

stämmer inte alls och 6 betyder stämmer helt och hållet. Sätt endast ett kryss 
mitt i en av rutorna som stämmer bäst in på dig 

 
Jag går i skolan för att lära mig något så att jag efter skolan kan arbeta och få bra lön 
 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att få betyg och examen för fortsatta studier 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att lära mig vad man behöver kunna som vuxen 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att lära mig något så att jag kan göra en vettig insats i samhället 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att lära mig hur man söker kunskap och ser sammanhang 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att lära mig faktakunskaper 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att lära mig samarbete och kamratskap 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 
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Jag går i skolan för att träffa kamraterna 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att lära mig ansvar för arbetet, passa tider, ordning 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan för att om skolan inte fanns skulle jag inte ha något annat att göra 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
Jag går i skolan bara för att det är obligatoriskt. Jag måste! 
 

1       2       3      4       5       6 

Stämmer helt Stämmer inte alls 

 
 
 
DEL II 
Följande frågor handlar om dina funderingar kring ditt liv efter grundskolan 
och hur du tänker inför ditt val till gymnasiet. 
 
5. Hur tänker du inför ditt framtida yrkesliv? Kryssa i endast 1 alternativ som 

bäst stämmer in på dig. 
 

Jag har ingen aning om vad jag vill syssla med som vuxen. 
 
Jag vet vad jag skulle vilja syssla med som vuxen, men jag vet inte hur jag ska 
nå dit. 
 
Jag vet vad jag vill syssla med som vuxen och vet också hur jag ska nå dit. 
 
Jag bryr mig inte! Det får bli som det blir. 

 
6. Om programmet du vill gå finns i din hemkommun kommer du då att söka 

dit? 
Ja Nej Vet ej gymnasieprogrammet  
    finns inte där 
 
7. Har du i dagsläget flera gymnasieskolor som du skulle kunna tänka dig att 

söka till?  
Ja Nej Vet ej 
 
8. Tycker du att möjligheten att fritt få välja gymnasieskola över hela 

Sverige, oavsett om programmet finns i din hemkommun eller inte, skulle 
kunna ge dig fler och bättre valmöjligheter.  

 
Ja Delvis Nej  Vet ej 
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DEL III. 
Frågorna som kommer här handlar om hur du tänker inför att börja 
gymnasiet och dina tankar kring din kommande gymnasietid. Här vill jag veta 
om dina förväntningar och inställningar. 
 
9. Bedöm hur du känner inför att börja gymnasiet utefter nedanstående 

motsatspar? Sätt ett kryss i den ruta i varje rad som bäst motsvarar din 
uppfattning. 

 Mycket  Varken Mycket 
   eller 
Roligt                                                    Tråkigt 
 
Intressant     Ointressant 
 
Spännande     Likgiltigt  
 
Tryggt     Otryggt 
 
Klart                                                    Oklart 
 
Givande     Töntigt 
 
Enkelt     Jobbigt 
 
 
 
10. Vilka förväntningar har du på själva gymnasiestudierna – pluggandet 

utefter nedanstående motsatspar?  Sätt ett kryss i den ruta i varje rad som 
bäst motsvarar din uppfattning. 

                           Mycket                   Varken           Mycket 
                 eller 
Roligt                                                    Tråkigt 
 
Intressant     Ointressant 
 
Lugnt     Stressigt 
 
Låga krav     Höga krav 
 
Lätt                                                    Svårt 
 
Kunnande     Likgiltighet 
 
Enkelt     Jobbigt 
 
Eget ansvar           Skolans ansvar 
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11. Vad förväntar du dig i första hand att få ut av gymnasiet? Kryssa i max 2 av 

orden nedan som passar bäst in på din personliga åsikt. 
 
Nya kompisar Nya möjligheter     En examen   
 
Ett yrke Kunskap   Ingenting 
 
 
12. Vad har du för förväntningar på gymnasiet?  Du har en skala mellan 1-6. 1 

betyder stämmer inte alls och 6 betyder att det stämmer helt. Sätt ditt kryss mitt 
i en av rutorna som stämmer bäst in på dig. 

 
Jag förväntar mig att jag ska få lära mig om sådant som jag är intresserad av. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag förväntar mig att jag ska få nya kompisar. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag förväntar mig att det ska finnas stort elevinflytande på gymnasiet. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag förväntar mig att jag ska få en yrkesutbildning så att jag efter gymnasiet kan 
börja arbeta. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag förväntar mig att jag ska få en utbildning så att jag kan studera vidare på 
universitet/högskola. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 

Jag har inga förväntningar på gymnasiet. 
 Stämmer inte alls Stämmer helt 

 1       2       3      4       5       6 
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DEL IV 
Följande frågor handlar om hur du påverkas av olika omständigheter som 
finns i din närhet och hur detta styr ditt val av gymnasieskola.  
Du har en skala mellan 1-6. 1 betyder inte alls och 6 betyder att det påverkar dig 
väldigt mycket. Sätt ditt kryss mitt i en av rutorna som stämmer bäst in på dig. 
Endast 1 kryss.  
 
13. Känner du oro inför ditt val av gymnasieskola?  
 

Väldigt mycket Inte alls  
14. Tycker du att det är svårt att välja gymnasieskola? 

1       2       3      4       5       6 

 Mycket svårt Inte alls 

 1       2       3      4       5       6 

15. I vilken utsträckning påverkar dessa människor i din omgivning ditt val av 
gymnasieskola?  

 
Föräldrar  Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Klasskompisar  Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

SYV  
(studie- o yrkesvägledare)   

Väldigt mycket Inte alls 

1       2       3      4       5       6

 
Lärare  Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Vänner Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Syskon  Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Släktingar Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

 
16. Hur söker du information om olika gymnasieskolor? Sätt kryss för de 

alternativ som stämmer in på dig och ditt sätt att söka information. 
 
SYV Internet  Broschyrer 
(studie- o yrkesvägledare) 
Kompisar Syskon  Lärare 
 
Vet ej Annat:………………… 
 
 
17. Hur mycket pratar du och dina klasskamrater om val av gymnasieskola? 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6 

18. Hur mycket pratar du och dina föräldrar om ditt val av gymnasieskola? 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6 

19. Hur mycket pratar du och dina lärare om ditt val av gymnasieskola? 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6 
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20. Hur mycket pratar du med skolans SYV (studie- och yrkesvägledare) om 
ditt val av gymnasieskola? 

1       2       3      4       5       6
 Väldigt mycket Inte alls 

 
21. Hur påverkas du i ditt val av gymnasieskola av nedanstående faktorer? Du 

har en skala mellan 1-6, 1 betyder inte alls och 6 betyder att det påverkar dig 
väldigt mycket. Sätt ditt kryss mitt i en av rutorna som stämmer bäst in på dig. 

 
Att skolan har moderna och fräscha lokaler 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att skolan har moderna och avancerade datorer 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att elever som går/har gott på skolan är nöjda 
 Väldigt mycket Inte alls 
 
Att skolan har en fräsch och häftig broschyr som vänder sig till mig 

1       2       3      4       5       6

 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att skolan har en hemsida som ger tydlig och bra information om skolan 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att det är nära till skolan 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att skolan har ett bra rykte 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att SYV (studie- o yrkesvägledare) rekommenderade skolan  
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att du får besöka skolan och titta på verksamheten och lokalerna 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att skolan har en uttalad profil (exempel Idrott, IT, Kultur, Religiös, Miljö etc.) 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att skolan ligger långt hemifrån så att du måste resa varje dag 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6

Att skolan ligger så långt hemifrån, att du måste bo borta i veckorna.   
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt mycket Inte alls 

 
Att det är en friskola. 
 Väldigt mycket Inte alls 

 1       2       3      4       5       6
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DEL V 
Som avslutning skulle jag vilja veta om och hur du funderar inför ditt liv och din 
framtid som vuxen, efter det att du gått ut gymnasiet. 
 
22. När du tänker på ditt liv och din framtid, hur viktig är var och en av 

följande punkter för dig personligen? Du har en skala mellan 1-6. 1 betyder 
oviktigt och 6 väldigt viktigt. Sätt endast ett kryss mitt i en av rutorna som 
stämmer bäst in på dig. 

 
Att stå min familj nära 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt 

 
Att bidra till en bättre värld 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att göra något för att stoppa miljöförstöringen 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att skydda djur 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att hjälpa dem som inte är lika lyckligt lottade 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att göra något värdefullt för samhället 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att ha ett trevligt hem 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att tjäna mycket pengar 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att gifta mig 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att ha snygga kläder 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att ha ett tryggt arbete 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att bli respekterad som vuxen 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att utveckla min personliga identitet 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  
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Att utveckla mina talanger 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att få en bra utbildning 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att resa till andra länder 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att ha mycket fritid till att göra vad jag vill 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

Att pröva på olika jobb 
 

1       2       3      4       5       6

Väldigt 
viktigt 

Inte alls 
viktigt  

 
 
 
 
 

Tack för att du gjort min undersökning möjlig  
genom att fylla i den här enkäten 

Margaretha Mattsson 
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