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Sammanfattning(
Studien handlade om att hitta de bakomliggande faktorer som påverkar elever med utländsk 
bakgrund i deras val till gymnasiet. Studien baserades på intervjuer med fyra elever som läser 
första året på vårdprogrammet i gymnasiet. Intervjufrågorna handlade om vilka personer som 
eleverna har valt att prata med om sina val, vilka intressen de har och om det finns andra faktorer 
som har påverkat deras val. De teoretiska utgångspunkter som studien bygger på är Pierre 
Bourdieus Habitus och Gottfredssons teori om kompromisser och egenbegränsningar. Studien 
visade att dessa elever har blivit mest påverkade av sina föräldrar och det viktigaste resultatet var 
för dem att ha föräldrarnas samtycke innan de gör ett val. Studie- och yrkesvägledarens hjälp 
uppskattades till en viss del men eleverna hade en del önskningar och förbättringar som dem 
önskade. Eleverna önskade att de skulle ha fått mer tid med vägledaren, att de skulle ha fått mer 
information och att dessutom få informationen tidigare för att kunna ta in allt och göra ett bra val 
utan att stressas. 
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Inledning((
Det finns idag många studier som har visat att elevernas sociala bakgrund, kön och etnicitet 
påverkar deras val till gymnasiet. Gymnasievalet är ett av de första och viktiga valen som en 
person måste göra. Detta val kan påverka en stor del av individens liv, både under och efter 
gymnasietiden. Lundahl (2010) menar att gymnasievalet är det första valet som kan komma att 
påverka elevernas framtida utbildning- och arbetsliv. Det finns många olika faktorer som 
påverkar elevernas val i gymnasiet, dessa faktorer kan vara kön, klass, etnicitet, och 
socialbakgrund. I skolverkets rapport Ungdomars uppfattning om gymnasievalet av Ekström 
(2012) visar hur social bakgrund, kön klass och etnicitet påver elevernas val av gymnasiet. 
Eftersom jag har själv en utländsk bakgrund är jag intresserad av att få en bättre förståelse för 
vilka faktorer som påverkar eleverna med utländsk bakgrund.  

Fransson (2004) menar att en stor andel av ungdomarna som växer upp i områden som är etniskt 
segregerade löper en stor risk att bli begränsade från att välja den framtiden de egentligen vill ha. 
Skolverket (2011) visar att tiden ungdomarna spenderar i Sverige också är avgörande för hur bra 
de kan lyckas i sin karriär. Studien visar att elever som har en utländsk bakgrund men som är 
födda i Sverige eller som har flyttat till Sverige före skolstart kan lyckas lika bra som de andra 
svenska eleverna. Om man jämför dessa elever med elever med utländsk bakgrund som har flyttat 
till Sverige efter skolstart har de senare fått sämre resultat än de svenska eleverna och än 
utländska elever som har flyttat före skolstart. 

Ungdomarna i högstadieåldern börjar försöka bli mer självständiga och diskuterar oftare sina 
problem med vänner än med föräldrarna. Vännerna blir en viktig del av ungdomarnas 
identitetsbildning och vid sociala frigörelsen från föräldrarna. Ekström (2012) menar dock att 
föräldrarnas stöd förblir det viktigaste stödet i elevernas gymnasieval. Vidare menar Ekström att 
elevernas intressen och livsstil är avgörande för vad eleverna ska välja som gymnasieprogram. 

Vi ser att det är många faktorer och parametrar som är viktiga och som påverkar eleverna inför 
deras gymnasieval. För att få en bättre förståelse för vad som påverkar gymnasievalet för 
ungdomar med utländsk bakgrund så har jag valt att studera ämnet närmare. Jag har också valt att 
undersöka hur dessa ungdomar har upplevt hjälpen de har fått från studie- och yrkesvägledaren 
för att få en bättre och djupare bild och för att jag i framtiden får en bättre helhetsbild när jag i 
yrkesrollen eventuellt möter en elev med utländsk bakgrund. Det är viktigt att studie- och 
yrkesvägledaren är medveten om de faktorer som kan påverka elevernas val och att ha det i 
åtanke när eleverna ska göra ett viktigt val i sitt liv. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med detta arbete är att belysa hur etnicitet påverkar ungdomarnas val till gymnasium. För 
att få svar på hur etnicitet påverkar elevernas perspektiv har jag tagit reda på hur nätverk, betyg, 
information, sociala relationer och värderingar påverkar deras val. Arbetet går ut på att hitta de 
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faktorer som påverkar ungdomarnas val av gymnasiet och på så sätt få en bättre förståelse av 
situationen och hur vi vägledare kan hjälpa de elever som behöver lite extra hjälp. 

1. Vilka faktorer är mest avgörande för eleverna med utländsk bakgrund inför deras 
gymnasieval? 

2. Hur upplever eleverna hjälpen de har fått från studie- och yrkesvägledare och vad önskar 
de för förbättring inom vägledning och information? 

! (
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Bakgrund (
Arbetet handlar om hur olika faktorer påverkar elevernas gymnasieval och stödet eleverna får av 
studie- och yrkesvägledare och vad de önskar ska förbättras. Då detta är ett stort område har jag 
valt att undersöka nyanlända elever som har gått språkintroduktionsprogrammet och som läser 
första året på gymnasiet och har en utländsk bakgrund. Jag har valt denna målgrupp eftersom de 
har gått igenom gymnasievalet och redan valt det program som de ska läsa.  

Centrala begrepp 
I detta arbete syftar etnicitet på elever med utländsk bakgrund. Enligt Nationalencyklopedin (NE) 
innebär etnisk grupp en ”namngiven grupp av människor med myter om ett gemensamt ursprung, 
en gemensam historia, någon eller några former av gemensam kultur (religion, språk, traditioner 
etc.), en förankring till ett territorium och en känsla av intern solidaritet”  

Språkintroduktionsprogrammet är enligt Skolverket (2013:6) till för nyanlända ungdomar mellan 
16–20 år som inte har godkänt betyg i de kurser som krävs som behörighet till ett nationellt 
program. Har eleven fyllt 20 år hänvisas hen till Komvux eller folkhögskolan. Syftet med 
språkintroduktionsprogrammet är att ge nyanlända ungdomar möjligheten att lära sig det svenska 
språket och samtidigt läsa behörighetskurser för att kunna gå vidare till ett nationellt 
gymnasieprogram eller annan utbildning. Ungdomarna får undervisning i grundskole- och 
gymnasieämnen som ger behörighet för förutsatt utbildning.  

Nyanlända barn och ungdomar med utländsk bakgrund 
Enligt Skolverkets Allmänna råd för utbildning av nyanlända: ”Begreppet ’nyanländ’ används om 
barn eller ungdomar som kommer till Sverige nära eller under sin skoltid i grundskolan, 
särskolan, gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. De har inte svenska som modersmål och kan 
oftast inte tala eller förstå svenska.” 

De kommer till Sverige på olika sätt, de flesta kommer tillsammans med sina föräldrar men vissa 
kommer som ensamkommande barn/ungdomar. Det kan även vara att de kommer för att de har 
någon förälder i Sverige som kanske har gift sig med en svensk och som har fått svenskt 
medborgarskap. 

De flesta barn/ungdomar som börjar i skolan i Sverige kommer antingen från utlandet direkt eller 
de kan ha vistats i Sverige en kortare eller en längre period. Därför kan ordet ”nyanländ” ha olika 
innebörd. Det kan betyda att man är nyanländ till skolan men det kan också betyda att man har 
anlänt tidigare till Sverige och i vissa fall att man har lärt sig svenska till en viss del. Det som 
barn och ungdomar har gemensamt är att de delar erfarenheten att komma från annan kulturell 
bakgrund. Deras familjerelationer påverkar deras studiesituation. Ungdomarnas hälsa varierar 
beroende på hur de har levt i deras hemland innan flytten till Sverige. Vissa hade det tryggt i sitt 
hemland, andra har upplevt krig och blivit traumatiserade, och vissa har levt ett liv i flykt. De 
nyanländas föräldrar kan vara integrerade i det svenska samhället på olika sätt och i olika grad. 
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Vissa har föräldrar som har jobb, bra ekonomi och ett gott socialt liv. Andra kan vara arbetslösa 
eller går i skolan, och vissa kanske väntar på besked om asyl. Detta påverkar också elevernas 
studiesituation.  

De nyanlända har olika skolbakgrunder, vissa har gått i skolan och vet hur en skola fungerar och 
förstå vikten av att ha en utbildning medan andra kanske aldrig har fått möjligheten att ens gå i 
skolan.  

Elevers syn på studie- och yrkesvägledning  
I J. Dresch och A. Lovens (2010) studie ställs frågor om förväntningarna som eleverna har före 
och efter ett vägledningssamtal. 62 % ansåg att det är viktigt att kunna prata med vägledaren om 
sina starka och svaga sidor, att få information om olika utbildningar, behörigheter, yrken och om 
hur arbetsmarknaden ser ut för det som elever har intresse för. Eleverna är oftast nyfikna på att få 
information och på så sätt få nya idéer även om vissa har bestämt sig för vad de ska välja. Mer än 
hälften av eleverna tycker att olika typer av information som till exempel gymnasiebesök eller 
gymnasiemässa är viktiga källor som spelar stor roll i deras val. Studien visar att 90 % av 
eleverna väljer till gymnasiet efter sina intressen. 

I sin bok berättar Henrysson (1994) om eleverna och skolpersonalens uppfattning om studie- och 
yrkesvägledaren. Henryssons undersökning är baserad på högstadieelever. Enligt honom är 
vägledningen ett samspel mellan eleven och studie- och yrkesvägledaren. Vägledaren har till 
uppgift att stödja eleverna när de ska välja utbildning, hjälpa dem hantera de problem de möter 
och att tillsammans med eleverna hitta lösningar för att hjälpa eleverna nå sina mål. Henrysson 
menar vidare att syftet med en studie- och yrkesvägledare är att ge eleven den kunskap som de 
behöver om de olika val som finns för att på så sätt vidga elevens perspektiv.  

Henrysson (1994) menar att majoriteten av eleverna tycker att de behöver hjälp från en studie- 
och yrkesvägledare och speciellt inför de val de står inför. De flesta elever är riktigt noga med att 
inte missa de inbokade tiderna med vägledaren eftersom den tiden eleven får oftast inte är 
tillräckligt, enligt eleverna själva. De flesta eleverna är positivt inställda till vägledaren, men 
vissa tycker att det är onödigt med att ha samtal med en vägledare. De positivt inställda eleverna 
tycker oftast att deras samtal med vägledaren har varit väldigt bra, medan de som inte är nöjda 
med vägledaren tycker att de har slösat deras tid under samtalen med vägledaren. Vidare berättar 
Henrysson att även vägledarna är medvetna om att tiden inte räcker för att få längre, personlig 
och djupa samtal. Vägledaren har andra uppgifter än att genomföra samtal med elever. 
Vägledarna har olika administrativa uppgifter som måste göras. Lärarna är också ibland en orsak 
till den bristande tiden med eleverna som till exempel inte släpper iväg eleverna från 
lektionstimmarna när de egentligen ska få viktig information från vägledaren. Allt är orsaker som 
leder till att samtalen mellan vägledaren och eleven inte räcker till.  
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Tidigare(forskning((

Forskning om faktorer som påverkar val 
I rapporten Familj, vänner, lärare eller skola av Emma Svensson och Roger Wiberg (2008) 
behandlar man olika faktorer som påverkar elevernas val i gymnasiet. Dessa faktorer kan vara 
familj, vänner lärare, skola m.m. Huvudsyftet med rapporten är at jämföra och analysera de olika 
faktorerna samt försöka förstå hur dessa faktorer skiljer sig åt beroende på de bakomliggande 
faktorerna, klass, kön och etnisk bakgrund. Jag ska använda mig av den här rapporten för att 
jämföra det med det resultat jag kommer att få under mitt arbete och på så sätt se om hur detta 
stämmer överens med verkligheten. 

Skolverkets artikel Var femte elev har utländsk bakgrund (2011) tar upp viktiga aspekter som 
också kan påverka eleverna med utländsk bakgrund. Viktigt för dessa elever är den tid de har 
spenderat i Sverige, åldern då eleven flyttade till Sverige och föräldrarnas utbildningsnivå. Alla 
dessa faktorer påverkar både dessa utländska elevers val av utbildning och de resultat de får i 
skolan.  

Viktiga personer 
I boken Att bana vägen mot framtiden genomförde J. Dresch och A. Loven (2010) en studie som 
handlar om gymnasievalet. De menar att gymnasievalet är det första valet som ungdomarna gör 
som berör deras framtida yrkes- och utbildningsval. I studien visade 84 % av eleverna att de är 
nöjda med sina gymnasieval, men samtidigt angav 42 % av eleverna att de önskade att de fick 
mer information om sina program som de hade valt. J. Dresch och A. Loven undersöker i studien 
vem som kan ha påverkat ungdomarna i deras gymnasieval. De har märkt att det finns två sätt att 
påverka valet, en medveten påverkan och en omedveten påverkan från omgivningen som sker på 
ett subtilt sätt där eleverna inte är riktigt uppmärksamma på informationen. 

Studien visar att ungdomarna har blivit påverkade av sina familjer och släktningar. Föräldrarna 
har haft mest inflytande hos ungdomarna inför deras gymnasieval. Enligt ungdomarna själva så 
har hela 49 % av dem uppgett att föräldrarna haft mest påverkan på deras val, medan 40 % 
uppgav att det är studie- och yrkesvägledare som har haft mest inflytande i deras val. Studien 
visar att de flesta ungdomar tror att de har gjort valet utan något yttre påverkan från omgivningen 
men att föräldrarna haft en viktig stödjande roll i deras val. 

Vidare menar J. Dresch och A. Loven (2010) att föräldrarnas betydelse för ungdomarnas val till 
gymnasiet går som en röd tråd genom deras studie och många andra studier. Det är svårt att dra 
en gräns för hur mycket föräldrarna påverkar sina barns gymnasieval. Föräldrarnas engagemang 
är i många fall stort och det är svårt att dra en gräns mellan att föräldrarna endast uttrycker sina 
åsikter eller om de har en direkt påverkan på valet. Hela 87 % ville att deras föräldrar ska vara 
stolta över dem och över deras val, men mer än hälften av eleverna tyckte att deras föräldrar hade 
för stora förväntningar. 
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I England börjar man använda konceptet ”Family learning” som är en satsning för att få 
föräldrarna mer involverade i sina barns skolgång., detta eftersom man har kommit fram till hur 
stor och viktig betydelse föräldrarna har för sina barns framgång och utveckling i alla aspekter av 
samhällslivet och inte bara i skolan. I Sverige har denna modell inte slagit igenom. J. Dresch och 
A. Loven (2010) menar att detta koncept borde införas i Sverige med tanke på hur viktig roll 
föräldrarna spelar i ungdomarnas utveckling och framgång. Detta koncept kommer att hjälpa, 
förstärka och skapa bra dialoger mellan de vuxna och de unga. Detta koncept kan vara ännu 
viktigare för föräldrarna med annan kulturell bakgrund som har svårt att sätta sig i och förstå det 
svenska utbildningssystemet. Dessa föräldrar med annan kulturell bakgrund påverkar och 
förväntar sig mer av sina barn än de svenska föräldrarna, J. Dresch och A. Loven (2010). 

Information 
I vägledningsprocessen är information en viktig och avgörande komponent, men för stora grupper 
kan detta inte ersätta vägledning. Dagens problem är inte brist på information utan snarare brist 
på förmågan att hantera information. När ungdomarna ska välja gymnasielinje måste de hitta, 
förstå, sortera värdera, gallra och ta in massa information. För att kunna göra ett val och/eller ta 
ett beslut måste det finnas motivation hos eleven som ska ta dessa val och beslut. För att ett val 
ska vara väl underbyggt behöver man ha kunskap om utbildningens innehåll, kravnivå, 
framtidsutsikter, föräldrarnas inställning, vännernas inställning m.m. Allt detta kräver mycket 
energi, tid och kunskap. De flesta elever föredrar personlig kontakt, antingen med elever eller 
lärare som representerar programmen. Mindre viktigt för eleverna är de skriftliga källor som till 
exempel broschyrer och internet hemsidor. Allt detta gör att gymnasiebesöken och prao-
erfarenheter viktiga för eleverna då de kan uppleva och se direkt hur det är i varje program. J. 
Dresch och A. Loven (2010).  

I en undersökning som Svenskt Näringsliv genomförde ”Vägvalet 2004” intervjuades cirka 1000 
elever via telefon för att få veta varför eleverna har valt de program som de har valt. De frågade 
också hur viktig eleverna upplevde all den information de hade fått inför valet. De 
informationskanaler som är viktigast för eleverna i denna undersökning är prao, besök till 
gymnasieskolor och att få besök från gymnasieelever. Besöken till gymnasieskolorna ger 
eleverna möjligheten att veta vad de olika programmen innebär samtidigt som de får möjligheten 
att träffa lärarna och eleverna som går i gymnasiet och får möjligheten att kunna ställa frågor. 
Personliga möten anser eleverna också är viktiga. Personliga möten i denna undersökning innebär 
fysiska möten av olika slag, i de fysiska mötena ingår prao, praodagar, informationsdagar, samtal 
med vägledare. Eleverna tycker att föräldrarna och vänner upplevdes mindre viktiga som en 
informationskälla. Eleverna i studien önskar att de hade fått göra fler aktiviteter för att få mer 
information om valet, till exempel fler prao och praodagar och att få mer besök från 
gymnasieskolor och/eller företag. 

Betyg 
I skolverkets rapport elever med utländsk bakgrund (2004) skriver de att elever som är födda i 
Sverige eller har invandrat efter skolstart eller tidigare oftare saknar behörighet till gymnasiet än 
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elever med svensk bakgrund. Av dem är det eleverna som har invandrat efter skolstart som har 
den högsta andelen obehöriga. I rapporten står det också att elever med utländsk bakgrund hade 
20 poäng lägre meritvärde när man jämför med elever med svenskt bakgrund. Det är framförallt 
elever som är födda utomlands och har kommit till Sverige sent och börjar skolgången senare 
som inte uppnår delmålen som grundskolan har, dessa elever fortsätter att möta problem och 
svårigheter även i gymnasieskolan. De viktigaste orsakerna till att eleverna har lägre meritvärde 
som rapporten har kommit fram till är stödet eleven får från hemmet och språket. 

 

Teoretiska(utgångspunkter(

Pierre Bourdieu 
Pierre Bourdieu var en fransk sociolog, kulturantropologi, forskare och författare som är mest 
känd för sina teorier om kulturellt kapital. Vissa av de viktigaste begreppen i Bourdieus (1994) 
arbete är fält, habitus och kapital.  

Fält: Bourdieu menar att fält är en del av det sociala rummet inom vilket det är möjligt att 
urskilja agenters sociala position. Ett fält är enligt Bourdieu en grupp människor som delar 
samma gemensamma intresse och därför kan inte någon enstaka persons intresse räknas som fält. 
Det måste finnas en grupp individer som har samma intresse vilket gör att objektet/intresset får 
ett värde hos gruppen. Ett fält kan vara en skola för student, hockeylag för en hockeyspelare eller 
arbetslivet för den som har ett arbete. I ett fält finns det många aktörer med olika nivåer. En 
ungdom som till exempel anländer till ett nytt företag (arbetslivs fält) har ingen makt i det fältet. I 
det företaget finns det en arbetsgivare som kan både anställa och/eller avskeda ungdomen, denna 
har en högre nivå och mer makt i det fältet.  

Verkligheten delas in i sociala rum som är ett fält där individerna tvingas välja och göra olika val 
beroende vart individen befinner sig i fältet.  

Habitus: Enligt Pierre Bourdieu är habitus det sättet individen beter sig på, dvs. hur individen 
uppför sig. Bourdieu menar att det som gör att en människa beter sig på ett sätt eller annat är 
beroende på de symboliska tillgångarna som människor har. Exempel på symboliska tillgångar är 
heder, minnet av det förflutna, de vanor individen har, det som människorna kommer ihåg, det de 
har i sig, i deras själ och kroppar, det är vad Bourdieu kallar för habitus. Bourdieu förklarar 
begreppet enligt nedan:    

Mot varje klass av positioner svarar å ena sidan en klass av habitus (eller av smaker) vilka 
produceras av de sociala betingningar som är förenade med motsvarande sociala villkor och å 
andra sidan, via habitus och deras generativa förmåga, en systematisk uppsättning av tillgångar 
och egenskaper som är inbördes förenade av en enhetlighet i stil. (Bourdieu 1994:18). 

Bourdieu menar att människor i samhället har tillskrivit sig själva olika habitus, även de som 
kommer från samma klass. Detta gör de genom observationer och dessa utgör en enhetsskapande 



!

8!
!

princip. Begreppet habitus kan alltså förklaras som en persons kognitiva förutsättningar och 
formas utifrån tidigare erfarenheter och handlingar.  

Kapital: Ett av de grundläggande begreppen i Bourdieus (1989) teori är kapital. Enligt Bourdieu 
kan kapital delas i många delar, men de 4 viktigaste sorterna av kapital är: symboliskt kapital, 
ekonomiskt kapital, socialt kapital och kulturellt kapital. Egenskaperna i dessa kapitalformer kan 
ge makt, styrka, vinster och bra positioner i samhället för innehavaren av dessa kapital. Dessa 
kapital används för att beskriva vad en viss grupp har för värderingar, vad den står eller inte står 
för. 

Ekonomiskt kapital: Ekonomiskt kapital syftar helt enkelt på de materiella tillgångar som en 
människa har och den kunskap personen har om hur ekonomin fungerar. Inkomster, 
förmögenheter eller ekonomiska arv.  

Kulturellt kapital: det kulturella kapitalet kan delas i 3 former:  

• Objektifierat kapital – Kulturell produktion av böcker och konst samlingar 
• Institutionaliserat kapital – Skolan, universitet och utbildning 
• Förkroppsliga kapital – Hur individen beter sig 

 
Socialt kapital: Socialt kapital är de resurser som är baserade på olika typer av relationer som en 
har till olika personer eller grupper som till exempel släkt, familj, vänner och andra bekanta 
människor. Ett socialt kapital brukar vara viktigare än vad man tror. En person kan till exempel få 
ett jobb mycket lättare om man känner någon i företaget/organisationen. Om ett företag ska 
anställa sommarjobbare till exempel så tenderar de oftast att ge jobben till personer som har en 
familjemedlem eller vän som jobbar på företaget.  

Men individen måste arbeta aktivt för att utvidga sitt sociala kapital. Endast familjemedlemmar 
och släktningar räcker inte, individen själv måste vara aktiv och försöka skapa nya kontakter och 
ta nya steg för att få en så stor socialt kapital som möjligt. 

Socialt kapital är inte lika viktigt när det gäller utbildning, här kan individen välja själv den 
inriktning och den framtid man själv vill, här skapar individen alltså sina egna sociala kapital. 

Symboliskt kapital: Den här typen av kapital är inte ett riktigt kapital i sig utan ett tillstånd hos de 
övriga kapitalformerna. Ett kapital blir symboliskt när dess värde erkänns av andra agenter inom 
samma fält.  

En viktig tanke hos Bourdieu är att det symboliska kapitalet är nedlagt i kroppen, i form av 
habitus, det vill säga system av dispositioner (D. Broady 1989)   

Om man studerar till exempel på det Kabyliska samhället så ser man att det är hedern som är den 
viktigaste formen av symboliskt kapital i samhället. Tittar man på modernare samhällen ser man 
att det är andra sorters kapital som är viktigare, detta möjliggörs med hjälp av utbildning och 
utbildningsinstitutioner. 



!

9!
!

Gottfredssons teori om kompromiss och egenbegränsning  
Gottfredssons (2002) teori handlar om att försöka förklara hur folk tänker när de tvingas göra 
kompromisser i sina liv när det gäller både yrke och utbildning. Teorin kan också användas för att 
förklara varför vissa personer från olika kulturella grupper väljer helt olika yrkesvägar på grund 
av vad deras grupper uppfattar som manligt eller kvinnligt. Teorin handlar alltså om de 
begränsningar och kompromisser i karriärvalsprocessen och som är en icke medveten process. 
Denna teori grundar sig på individens valsituation och hur individen begränsas i sina tankar på 
grund av genus, klass och etnicitet individen tillhör. Människans självuppfattning är ett central 
begrepp i Gottfredssons teori och handlar om bilden som personen har av sig själv.  

Gottfredsson menar att människor har olika föreställningar om yrken och de personer som arbetar 
inom ett visst yrke, till exempel vad det är för arbete som utförs och vilken status dessa 
människor har. Gottfredsson beskriver hur människor skapar en mental bild, kognitiv karta, över 
yrken (cognitive map of occupations) och jämför på det viset med sig själv utefter sin egen 
självuppfattning och de tänkbara utbildningar och yrken. Den kognitiva kartan över yrken är mer 
eller mindre accepterande för individen som individen kopplar samman med sig själv och sina 
egna begränsningar (social space). Under sin uppväxt formas individen av sin omgivning och 
bildar därigenom en bild av sig själv och sina förmågor och detta är en icke medveten process. 

Eftersom individen skapar sina egna begränsningar om och kring sina förmågor förkastar man 
automatiskt det som kan vara de mest önskade yrkesvalen när det är dags att göra sitt yrkesval. 
Och eftersom allt detta sker på en icke medveten nivå kommer individen att tro att hen har valt 
den mest önskade alternativet utan att veta att hen har kastat bort det som verkligen är den mest 
önskade alternativet. Man tar alltså ett beslut som är kompromissat och inte är det mest önskade 
alternativet men individen kommer att tro att det är det bästa alternativet för just dem.  

Gottfredsson menar att begräsningsprocessen börjar vid en tidig ålder och består av 4 centrala 
utvecklingsprocesser/steg:  

Steg 1: Steg 1 börjar från då individen är 3 år gammal och fortsätter tills 5 års ålder. Här läggs 
den första grunden för manligt/kvinnligt. Här börjar barn föredra att leka med andra barn av 
samma kön som de själva. 

Steg 2: I det andra steget som sträcker sig från 6 år till 8 år börjar individen förstå de olika 
könsrollerna. Här börjar individen prata om social status men på en enklare nivå (rik-fattig, stor-
liten). Här börjar också barnen att intressera sig för olika yrkesgrupper genom uniformer och 
utrustning. Till exempel polis, lastbilschaufförer eller pilot.  
Steg 3: Från 9 till 13 år börjar barn blir känsliga för att bli socialt bedömda av andra i sin 
omgivning. De börjar prata om status på en högre nivå (högstatus- och lågstatusyrken). Här 
börjar de också känna igen olika typer av sociala klasser genom kläder och beteende m.m. 

Steg 4: Från 14 år och framåt. Här börjar begränsningen ta fart på allvar då individerna börjar 
fundera över vilka de är och vad de har för plats i samhället, och här börjar de att ta deras plats i 
samhället för givet. Ungdomarna börjar sträva efter att hitta sina egenskaper, intressen, 
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värderingar och personlighetsdrag samtidigt som de är osäkra på sig själva, osäkra på sina 
förmågor och personligheter.   

 

Metod((
Till den här rapporten har jag använt mig av intervjuer som jag har genomfört med elever på 
gymnasiet. Jag har intervjuat 4 elever och målet är att ta reda på vilka faktorer som kan ha 
påverkat elevernas gymnasieval. Jag har valt bort att göra enkäter inför denna studie och valde 
istället att intervjua eleverna. Detta eftersom jag ville få ut så mycket information som möjligt på 
de specifika frågorna som jag vill ha svar på. Jag vill också ha möjligheten att utveckla elevernas 
svar på mina frågor.  

Innan jag genomförde intervjuerna gick jag igenom en hel del litteraturböcker, olika artiklar, 
internet hemsidor och statistik för att kunna få en bättre förståelse för problemet. Jag förväntar 
mig att få en översiktlig bild av hur verkligheten kan se ut men för ett säkrare resultat kommer 
det att behöva göras fler intervjuer, undersökningar, samtal och studier om ämnet.   

Urval 
Eftersom jag ville ta reda på elevernas tankar kring gymnasieval har jag gjort ett antal olika urval 
under denna studie. Det första som jag gjorde var att bestämma vilken skola jag skulle undersöka. 
Kravet var att det skulle finnas elever med utländsk bakgrund som inte har bott i Sverige längre 
än fyra år. Efter att ha diskuterat mitt ämnesval med handledaren fick jag lite tips om vilka skolor 
som skulle passa bra där jag kan hitta ett antal elever som har en utländsk bakgrund. Därefter tog 
jag kontakt med studie- och yrkesvägledaren på skolan och berättade om mitt arbete. Studie- och 
yrkesvägledaren presenterade mig för en lärare som kunde hjälpa mig med att komma i kontakt 
med eleverna. Läraren bokade mig ett möte med klassen och där jag kunde presentera mitt arbete. 
Jag kom till klassrummet vid den tiden vi hade bokat och presenterade mig själv för klassen, jag 
berättade för de om syftet till varför jag är där och berättade om arbetet för att sedan fråga de om 
de kunde ställa upp på en intervju. Jag informerade eleverna om att det var frivilligt att ställa upp 
för intervjun.  

Enligt (Kvale 2009) är det betydelsefullt att ge information till deltagarna om konfidentialitet och 
andra etiska krav. Jag var noggrann med att informera eleverna om att det är frivilligt att delta i 
intervjun och påpekade att allt skulle behandlas konfidentiellt. Jag berättade också för dem att 
man kan välja att delta i intervjun men att man får hoppa över vissa frågor om eleven känner för 
det. Jag påminde de om detta även innan vi startade med intervjun för att få bekräftat att eleverna 
hade förstått detta. Intervjuerna inledde jag med att berätta om syftet med intervjun, mitt arbete 
och vem som kommer att läsa arbetet (Kvale 2009). 

Kvale skriver i sin bok att det är viktigt att skapa förtroende för varandra för att kunna genomföra 
en bra intervju och för att få förtroendet bör intervjuaren aktivt lyssna, visa intresse och visa 
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respekt för klienten. Under intervjuerna försökte jag skapa en trygg och avslappnade miljö genom 
att småprata och skoja lite från början för att eleverna ska kunna slappna av. 

Datainsamlingsmetod 
För att jag ska få svar på mina frågor har jag valt kvalitativ metod, dvs. intervjuer med elever och 
studie- och yrkesvägledare eftersom de frågor som jag kommer att bearbeta i den här 
undersökningen kan jag bara få svar genom intervjuer. Frågorna handlar om elevernas 
upplevelser av gymnasievalet och deras syn på vägledarens uppgift.  

Bryman (2002) skriver att intervjuer är en smidig datainsamlingsmetod där intervjupersonen får 
möjlighet att kunna utveckla sina synpunkter och åsikter kring undersökning. Jag valde kvalitativ 
empiri i denna studie eftersom jag vill samla djupgående information om mitt valda ämne och för 
att kunna utveckla de svar som jag får och även får möjligheten att ställa följdfrågor. På så sätt 
kan jag se saker och ting ur elevens synvinkel med hjälp av deras erfarenhet. Min tanke från 
början var att kunna göra intervjuerna under min praktikperiod, men detta var inte möjligt 
eftersom eleverna som läste i årskurs tre behövde vägledning och information om vidare studier, 
vilket gjorde att jag inte hann genomföra några intervjuer under den tiden. Jag kontrollerade om 
det var möjligt att genomföra intervjuerna efter praktikkursen vilket fungerade bra. Jag valde att 
genomföra fyra intervjuer med elever som går årskurs 1 på gymnasiet och som har en utländsk 
bakgrund.  

Den typen av intervju som jag har använt i denna studie är semistrukturerad intervju. Före 
intervjun ska intervjuaren bearbeta och göra en intervjuguide med några frågeområden (Bryman 
2002). Jag valde att inte ha några exakta frågor. Istället valde jag frågeområde för att kunna föra 
intervjuerna på ett mer naturligt sätt och ge möjlighet till intervjupersonen att själv styra 
intervjun. Detta gjorde att personen kunde berätta så mycket som möjligt utan att blir styrd. 
Bryman (2002) skriver om hur viktigt det är att använda sig av öppna frågor i intervjuer för att 
svaren inte ska bli begränsade och för att ge respondenten möjligheten att kunna utveckla sina 
svar. Jag undvek användandet av ledande frågor som ofta ger ett svarsaltnativ vilket är styrande. 

Etiska överväganden 
Vetenskapsrådet (2006) anger att i en vetenskaplig studie måste man följa fyra olika etiska krav. 
De kraven är informationskravet, samtyckskravet, konfidentlitets kravet och nyttjandekravet. 

Informationskravet: Forskaren ska alltid berätta om vad studien handlar om och vad syftet med 
studien är, man ska också informera om deltagarnas uppgift i projektet och vilka olika villkor 
som gäller för deras deltagande. Informationen ska ta upp att deltagandet i intervjuer är frivilligt, 
deltagarna får välja själv om de vill delta eller inte. Dessa krav tog jag upp inför klassen vid den 
första träffen med eleverna, jag tog upp igen dessa krav inför varje intervju. 

Samtyckeskravet: Detta krav är kopplad samman med informationskravet. Forskaren menar att 
samtyckskravet ska tas upp innan intervjun och ska informera deltagarna om att intervjun är 



!

12!
!

frivillig. Om deltagarna är under 15 år gamla ska forskaren få samtycke från föräldrarna också. I 
mitt fall behövde jag inte kontakta föräldrarna eftersom samtliga deltagare var över 16 år gamla. 
Som jag nämnde innan informerade jag eleverna om att det är frivilligt att delta i intervjun innan 
jag bokade intervju för att sedan repetera samma sak inför varje intervjun. 

Konfidentialitetskravet: Detta handlar om att informera deltagaren om att personuppgifter om 
inspelningar kommer inte lämnas till andra personer som är obehöriga och informationerna 
kommer inte att användas på ett sätt som påverkar deltagarna. Informationen kommer att även 
handla om att berätta för deltagarna att deras namn och andra personuppgifter inte kommer att 
utlämnas och undersökningen är helt anonym. Jag berättade för deltagarna om vilka personer som 
kommer att få läsa min rapport och att jag kommer att tar bort inspelningen så fort jag är färdig 
med kursen. Jag var noga med att deltagaren förstod detta innan bokning av intervju och även 
innan jag började med själva intervjun. 

Nyttjandekravet: Kravet innebär att den information och uppgifter som jag får från intervjun bara 
ska användas för forskningsändamål. Detta var jag väldigt noga med att informera om för 
deltagarna. 

Genomförande 
Jag började med att söka relevant litteratur och avhandlingar som finns inom det området som jag 
ska undersöka. Jag använde mig mest av skolverkets hemsida och Google scholar för att hitta 
avhandlingar och rapporter. Litteratur har varit till en stor hjälp för mig för att få bättre förståelse 
för ämnet och genom det har jag fått förslag på viktiga referenser. Jag började med att läsa den 
litteratur och avhandlingar som jag har hittat och fått tag på för att få en helhetsbild som handlar 
om mitt valda område om vad som har tidigare undersökts. 

Jag började genom att skriva intervjuguiden. Med hjälp av litteratur och tidigare forskning kunde 
jag se vilka faktorer som hade mest påverkan i elevers gymnasieval. Jag valde de faktorer som 
jag ansåg var viktiga och passade bra för mitt arbete. De faktorer som jag anser är viktiga att 
undersöka är nätverk, betyg, information och värderingar. För att hitta litteratur sökte jag de 
böcker och rapporter jag behöver i Umeå universitetsbibliotek, men allt hittade jag inte där så jag 
fick söka på andra bibliotek också. Jag valde att börja intervjuerna med hjälp av bakgrundsfrågor 
där deltagarna fick berätta om sig själva, som avslut för intervjun använde jag mig av Runa S 
(1991) metod, att neutralt avsluta intervjun. Runa S menar att när man avslutar ett intervju 
neutralt är att kunna ha möjlighet att kommentera kring frågors innehåll och kunna tillägga om 
det är något som saknas.  

Efter mitt första besök hos klassen valde fyra elever att delta i min studie. Under samma dag fick 
jag börja med att intervjua 2 av dessa elever. Först försökte jag boka ett klassrum/grupprum, men 
det var lite svårt att hitta något ledigt på grund av lokal brist i skolan. Därför kom jag och 
eleverna överens om att genomföra intervjun i biblioteket i en hörna där det inte brukar vara 
många elever. Jag ansåg att det var viktigt att genomföra intervjuerna i en avslappnade miljö där 
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det inte är andra i närheten för att inte blir störda av andra och för att få ett bra resultat. Kvale 
(2009) beskriver i sin bok i om vikten av att skapa en atmosfär där det är tillitsfull får bästa 
resultatet. Runa S (1991) menar att för att öka motivation hos deltagarna är det viktigt att visa 
intresse och förståelse för intervjupersonen och medgivenhet på personens uttryck av känslor och 
attityder. 

Jag informerade deltagarna om att intervjun kommer att ta ungefär mellan 30 och 40 minuter, 
men jag bokade 45 minuter för varje intervju. Innan jag började med intervjun informerade jag 
eleverna om konfidentialitetskravet och de andra forskningskraven (Vetenskapsrådet 2006) och 
fått samtycket för att kunna spela in intervjuerna. Intervjuerna spelades in med hjälp av min 
mobiltelefon. Efter varje intervju lade jag några timmar för att lyssna på intervjuerna och skriva 
ner de i min dator.  

Databearbetning 
Efter varje intervju lyssnade jag noga på inspelningarna och skrev ner det som var viktigt. Efter 
att ha genomfört klart alla intervjuer med eleverna började jag skriva ner intervjuerna i datorn. 
Jag lyssnade på intervjuerna ännu en gång för att dubbelkolla om jag har fått svar på alla mina 
forskningsfrågor. Jag skrev ner varje intervju på min dator och markerade ut vad deltagaren har 
sagt och vad jag har sagt för att sedan radera de delar som jag inte behöver i mitt arbete Jag var 
noga med att inte skriva ner någons namn för att inte avslöja något personligt. Efter att jag hade 
skrivit färdigt intervjun delade jag upp de i olika kategorier utifrån min intervjuguide (se bilaga 
1). Sedan kollade jag upp likheter och skillnader i intervjuerna. Jag sammanfattade varje intervju 
och skrev ner de likheter och olikheter som deltagarna har gett mig som svar. Jag markerade vissa 
citat som jag skulle kunna ha behov av i analysen. 

Resultat((
I detta kapital skriver jag de resultat jag har fått av intervjuerna. Eftersom deltagarna har samma 
bakgrund och har väldigt mycket gemensamt anser jag att berättelsen hjälper läsaren att förstå 
elevernas situation bättre.  

Presentation av deltagarna 

Denna studie handlar om att undersöka vilka faktorer som påverkar elevernas val till gymnasiet, 
vidare söker studien efter stödet och brister på information. De elever som jag har valt att 
intervjua är elever med utländsk bakgrund och som har bott i Sverige mellan 3 och 5 år och att de 
läser omvårdnadsprogrammet på gymnasiet. 

Jag kommer att använda mig av fingerade namn och land för deltagare, de namn som jag anger 
här nedan är inte deltagarnas riktiga namn. 

Elin: kommer från Zimbabwe och är 18 år gammal. Hon har bott i Sverige i 4 år och har läste 
språkintroduktionsprogrammet innan hon började på gymnasiet. Hon bor med sina föräldrar som 
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båda läser språk på SFI, de har ingen utbildning från sitt hemland. Elin har även en syster som 
läser på grundskolan. 

Mattias: Är 19 år gammal och kommer från Tanzania och har bott i Sverige i tre år. Han flyttade 
till Sverige med sin pappa och syster. Han bodde tillsammans med de i en annan ort där han läste 
språkintroduktionsprogrammet innan han började på gymnasiet men just nu bor han själv i en 
större stad. Hans pappa läser på Komvux och hans syster på grundskolan. Pappan har 
gymnasieutbildning från hemlandet. 

Malin: Flyttade till Sverige för 4 år sedan med sina föräldrar och syskon och de kommer från 
Pakistan. Hon läste språkintroduktionsprogrammet innan hon började på gymnasiet. Hon är 19 år 
och bor med sina föräldrar. Malins föräldrar har högskoleutbildning från deras hemland, 
mamman jobbar som modersmålslärare på deltid och läser SFI. 

Martin: Är 19 år gammal och kommer från Syrien, han har bott i Sverige i tre år. Han flyttade 
till Sverige som ensamkommande flyktingbarn och bodde i ett boende i början. Nu har även hans 
föräldrar flyttat till Sverige och nu bor de tillsammans i en storstad. Han har läst 
språkintroduktionsprogrammet innan han började på gymnasiet. Båda hans föräldrar har 
högskoleutbildning från deras hemland och just nu läser de på SFI. 

Elevernas berättelse 
Att flytta från sitt hem land till ett annat land är ett stort beslut som många tvingas ta varje dag, 
ett beslut som förändrar deras framtid för alltid. Vissa blir tvingade att fly från sitt hemland på 
grund av olika anledningar medan andra gör det av egen vilja. Oftast är dessa människor ute efter 
något bättre och ljusare än det de har hemma. De har förväntningar och drömmar som de vill 
förverkliga och allt detta tror de finns i det nya landet de flyttar till. 

Flytten från hemlandet 

Elin, Mattias, Malin och Martin flyttade till Sverige från andra länder utanför Europa. De har 
andra språk, kultur och traditioner än det vi har i Sverige. De är som vilka tonåringar som helst, 
de gick på grundskolan och hade familj och vänner. Efter deras flytt till Sverige behövde de börja 
om från början, börja lära sig ett nytt språk, lära sig om hur det svenska samhället fungerar för att 
på så sätt kunna anpassa sig efter de nya reglerna i det nya landet.  

När de flyttade till Sverige var de mellan 15 och 16 år. Det första de fick göra var att börja på 
språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet. Där lär man sig att läsa och skriva på svenska, man 
läser också några andra grundskoleämnen. Ungdomarna tyckte att det är påfrestande att behöva 
börja om från början, att behöva börja på en ny skola där de inte har några vänner eller folk som 
de känner och med ett språk som de inte kan. Detta ledde till att motivationen sänktes hos 
ungdomarna. Malin och Mattias berättade om att det var väldigt svårt från början medan Martin 
och Elin tyckte att det var roligt att börja på en ny skola och att skaffa nya vänner, men de 
saknade ändå sina vänner från sitt hemland. Men det dröjde inte länge innan de skaffade nya 
vänner. Dessa ungdomar fick väldigt mycket stöd hemifrån, föräldrarna stöttade dem och 
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peppade dem för att studera för att bli någonting stort i framtiden och på så sätt göra föräldrarna 
stolta. De berättade för mig vilka stora förhoppningar och förväntningar deras föräldrar hade på 
dem. 

Stödpersoner vid valet till gymnasiet 

När det gäller att välja gymnasiet var det ett svårt beslut för dem. De tyckte att det var svårt att 
välja vilken linje som de vill läsa. De tyckte att det var ett stressigt moment i deras liv men 
samtidigt var det en positiv händelse att gå från grundskolenivå till gymnasiet. De flesta av dem 
fick väldigt mycket stöd från olika personer, men mest stöd fick de från sina föräldrar. Malin var 
mest intresserad av konst och först tänkte hon välja det, men eftersom föräldrarna inte tyckte att 
det var något seriös linje förslog de att hon skulle välja något annat. De tyckte att Malin kunde ha 
konst som hobby vid sidan om skolan och på så sätt välja en linje som hon kunde studera vidare 
efter gymnasiet. När eleverna berättade för sina föräldrar att de skulle välja vårdlinjen blev 
föräldrarna negativt inställda till det deras barn ville. De ville att deras barn skulle välja något 
högskoleförberedande program för att kunna läsa vidare efter gymnasiet. Eleverna förklarade för 
sina föräldrar om att man kan läsa vidare om man väljer vårdprogrammet och att man kan lätt få 
jobb efter utbildningen. Efter att föräldrarna fick mer information om dessa utbildningar blev de 
lite mer positivt inställda till valet som deras barn skulle göra.  

Vänner var också en viktig del i elevernas val. Vänner har påverkat eleverna på olika sätt, mest 
påverkade de varandra när de diskuterade valen de stod inför. Med vänner kan man också prata 
öppet och utan att känna att det blir några konsekvenser, på så sätt kan vänner säga vad de 
verkligen tycker om olika program och linjer. Malin berättade att ”Slutet på terminen då satt man 
och pratade mest om vad man ska välja och det var bara nästan det vi pratade om då”. Eleverna 
upplevde att det var lugnande att kunna prata med sina vänner som också går igenom samma fas, 
att välja framtiden.!

Eleverna har också fått stöd från studie- yrkesvägledaren. Eleverna tyckte att det var bra att prata 
med någon som kunde svara på deras frågor och ge den information som de behövde. Två av 
eleverna tyckte att vägledarens hjälp inte var särskilt nyttigt för dem. De andra två upplevde att 
vägledaren lugnade ner dem, fick dem att tänka klart och att de fick svar på de flesta frågor som 
de hade. Eleverna tycker att vägledaren ska vara stöttande oavsett vilka drömmar man har. 
Eleverna önskar att de skulle ha fått mer information och fakta om varje utbildning och inte bara 
om de utbildningar som de visade intresse för. De önskar också att de skulle ha fått information 
tidigare än vad de fick, på så sätt hinner de tänka klart och utan att behöva stressa sig när det 
handlar om ett sådant viktigt beslut som kan påverka resten av deras liv. Vissa av eleverna önskar 
att de hade fått göra lite praktik som de övriga eleverna (elever på grundskolan) för att få en 
bättre uppfattning om vad linjen handlar om. Vissa av eleverna tyckte att det inte var så intressant 
eller lockande att läsa alla kataloger de har fått från studie- och yrkesvägledaren. De önskar hellre 
ha fått se på en video, eller att de skulle ha fått mer tid hos studie- och yrkesvägledaren för att få 
mer information.  

Motivering till valet 
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Alla elever sa att de skulle ha valt ett annat program om de var kvar i sitt hemland. De skulle ha 
valt istället ett program med högre status. Naturprogrammet hade högst status, följt av ekonomi 
och samhällsprogrammet. Som en tumregel så var de gymnasieprogram som ger behörighet till 
fler eftergymnasiala utbildnings behörigheter mer attraktiva och hade högre status än de som inte 
ger behörighet till en eftergymnasial utbildning. Anledningen till varför dessa elever inte har valt 
ett ”högre status” program är att de känner att de är dåliga på svenska språket. Alla dessa elever 
trodde att deras brist i det svenska språket skulle ha fått dem att misslyckas i ett ”högre status” 
program.  

Anledningarna till att dessa elever valde vårdprogrammet är för att de vill jobba med och hjälpa 
människor. De vet att det är brist på vårdpersonal, alltså lättare att få jobb och samtidigt lättare att 
tjäna pengar. Den viktigaste anledning för varför dessa ungdomar valde just vårdprogrammet 
istället för de andra programmen är att de har mest intresse för just vårdprogrammet.     

Vilka faktorer är mest avgörande för eleverna med utländsk bakgrund inför deras 
gymnasieval? 
Föräldrar 
Alla intervjupersonerna anser att föräldrarnas åsikter och samtycke är viktigt för dem när det 
gäller gymnasievalet, i första hand har de valt att prata med sina föräldrar om sina val och 
föräldrarna var en av de viktigaste aspekterna i processen. De flesta föräldrarna reagerade 
negativt när eleverna berättade om att de skulle välja vård och omsorgsprogrammet eftersom 
föräldrarna trodde att man inte kunde studera vidare efter denna linje och att det programmet har 
en låg status. Eleverna förklarade för föräldrarna om att man kan studera vidare även om man 
läser vårdprogrammet för att få deras samtycke. Mattias berättade ”i början var föräldrarna emot 
programmet, de förstod inte vad jag är intresserad av, de tyckte att jag ska bli en ingenjör. Mest 
brydde de sig om status i yrket, men efter att jag har pratat med dem förstod de att jag inte har 
samma tänkesätt som deras” 

Elin, Mattias, Malin anser att deras föräldrar har varit en viktig del i deras val, de ville att 
föräldrarna skulle bli stolta över dem, medan Martin berättade om att han inte har pratat med sina 
föräldrar om valet. Detta på grund av att de inte bodde i Sverige då han valde till gymnasiet, de 
personer som han pratade mest med och som påverkade hans val var personalen i det boendet där 
han bodde. Han berättade om att personalen var som föräldrar för honom just då. Martin 
berättade även hur personalen hjälpte honom med att välja: ”Eftersom vi bodde där det var som 
en familj, personalen blir som familj, de kunde om olika program och vad som behövs för att 
komma in, och de brukade ge tips på vad vi passar i och vad vi kan klara av att läsa och de 
hjälpte att ge information och tips och råd” 

Malin hade intresse för konst men föräldrarna förslog hon att skulle ta det som en hobby och då 
valde hon bort det, hon berättar: ”de gillar vård, de vill det bästa för mig, för när jag ville 
verkligen välja bild och konst tyckte de att jag kan ha det som en hobby vid sidan om skolan. De 
tyckte att estetprogrammet inte var ett seriöst program och att jag ska ta något seriöst som jag 
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kan fokusera på i framtiden. Så de var glada över det beslut som jag gjorde” hon är idag nöjd 
med sitt val tycker det var bra att hon lyssnade på sina föräldrar.  

Eleverna berättar om att de inte fick tillräckligt med information inför valet hemifrån, detta på 
grund av att föräldrarna inte har kunskap om det svenska utbildningssystemet. 

Både Malin och Martins mammor har högskoleutbildning inom vård och de anser att de har fått 
sitt intresse från dem. Intervjupersonernas föräldrar har höga förväntningar på att deras barn ska 
läsa på högskolan och inte bara blir undersköterskor.  

Vänner  
Vänner har också varit en viktig del i elevernas val. Elin och Mattias har inte pratat med sina 
vänner så mycket om valet som Malin och Martin har gjort. Elin och Mattias berättade om att det 
enda de har frågat sina vänner är vilka linjer de hade valt eller vilket gymnasium de skulle välja. 

Malin berättade om hur hon har blivit påverkad av sina vänner. Hon hade lite intresse av att läsa 
ekonomi men hennes vänner tyckte att hon skulle välja något annat för att hon inte är så bra på 
matte. Malin sa ” Hon (vännen) har försökt få mig bort, att jag inte skulle valt ekonomi, ”men det 
jätte svårt matte, ta inte ekonomi, det är svårt”, men det känns som hon inte vill att jag skulle 
välja det. Annars skulle jag ha faktiskt valt det, eller jag vet inte”, Malin upplever att hennes 
vänner försökte få henne välja rätt. 

Martin har fått väldigt mycket stöd från en av sina nära vänner, han tyckte att det var lätt att prata 
med sin vän eftersom hans vän hade läst på gymnasiet och hade gått igenom denna ”fas” och att 
han har läst på universitet. Martin tyckte att det var bra för honom att kunna prata med sin vän 
om gymnasiet, Martin säger: ”Jag hade en vän, den vännen spelade en väldigt stor roll i vad jag 
ska läsa och varför ska jag läsa, vännen hade bott här länge och var klar med allting och jag fick 
mycket informationer, vad och varför ska jag läsa från personen.” (vännen är även klar med 
universitet och jobbar nu) 

Intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att kunna prata med sina vänner för att kunna bolla 
idéer och få tips och förslag. Eleverna anser också att det är viktigt att man väljer något som man 
är intresserad av och inte utifrån vad sina kompisar väljer.  

Värderingar 
Alla intervjupersonerna tyckte att det är viktigt att välja det man är intresserad av, Malin säger: 
”intresse, jag tycker det är viktigt att man tycker om det område man väljer, annars blir dagarna 
bara långa och man kommer inte att orka till slut”. Eleverna håller med om att om man inte har 
intresse för det man väljer skulle det inte gå, och att det skulle bli slöseri med tid. 

Jobba är också en viktig sak när eleverna valde vårdprogrammet. En annan sak som eleverna 
tyckte var viktigt är att utbildningen ger behörighet till vidarestudier. 

Martin säger: “jag valde det här för jag tänkte jag efter tre år kan jag börja jobba, plus om jag 
vill plugga vidare så kan jag läsa vidare.” 
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Eleverna tyckte att vad andra tycker om programmet och yrket var mindre viktigt och att lönen 
inte heller var en viktig sak för dem.!Deras föräldrar tycker dock att status är viktig och att man 
ska välja de yrken som har högre status. Detta håller inte ungdomarna med om, dock skulle 
ungdomarna ha valt andra program om de hade bott kvar i deras hemland eftersom status anses 
vara viktigare i hemlandet än vad det är i Sverige.  

Betyg och språket 
Jag ställde en fråga till eleverna angående betygen och språket 

– Upplever du att betygen/språket har påverkat din val?   

Elin, ”Om jag hade högre betyg skulle jag ha valt natur, men det som jag läser nu är också något 
jag gillar” 

Malin ”Jag kan säga så att har man bra betyg, så skulle man ha valt annat, som ekonomi, när 
man har ett hyfsat bra betyg då väljer man utifrån det. Men det känns rätt att jag har valt det 
här.” 

Mattias, ”Nej det tror jag inte, jag hade bra betyg så om jag ville börja sam eller natur skulle jag 
ha valt det. Eller jag skulle kunna ha stannat ett år till om jag behövde bättre betyg så.” 

Martin, ”Jag gillade ekonomi, eftersom det inte är mitt modersmål och jag har inte den bästa 
betyg, det blir svårt att läsa ekonomi, jag visste att jag kunde komma in på ekonomi, natur eller 
sam, men jag är säker på att jag inte kommer att klara den, inte nu i alla fall, kanske om några år 
kan jag klara de när jag har mera språk, det är en svår linje och jag gillar vård också, jag trivs 
med arbetet.” 

Elin, Malin och Martin upplever att de har blivit påverkade av sina betyg. De skulle ha valt andra 
program om de hade bättre betyg men samtidigt tycker de att det programmet som de läser nu är 
ändå bra för dem. De pekar också på att språket begränsar mycket och att det är språket som gör 
att en av de inte skulle klara av ett högskoleförberedande program. 

När det gäller språket säger eleverna att om de hade svenska som modersmål skulle de ha fått 
bättre betyg och valt helt andra linjer. De säger också att de skulle ha valt annorlunda om de var 
kvar i sina hemländer. De skulle ha valt bort vårdprogrammet eftersom det är ett lågstatusyrke. 
De flesta upplever att deras föräldrar inte skulle ha låtit dem välja vårdprogrammet om de var 
kvar i sina hemländer. 

Hur upplever eleverna hjälpen de har fått från studie- och yrkesvägledaren? Vad 
önskar de för förbättringar inom vägledning och information? 
Stödet från Studie- och yrkesvägledare 
Eleverna känner att de har fått ”acceptabelt” stöd från studie- och yrkesvägledaren. De flesta 
upplever att de inte har fått just det stöd som de behövde men menar att vägledaren har försökt att 
hjälpa de ändå. Elin och Martin berättar om att de har haft samtal 2 gånger med sin studie- och 
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yrkesvägledare, en av de gångerna var då de skulle välja gymnasielinjen. Elin och Martin fick en 
katalog om gymnasieutbildningar, och detta anser de har hjälpt de mycket för att göra sitt val.  

Elin har planer för att studera till läkare på högskolan och när hon berättade detta för vägledaren 
berättade Elin att vägledaren tyckte att hon inte skulle klara av det och borde börja tänka på 
annat, Elin säger: ”jag har inte riktigt pratat med syv om programmet, det kändes som hon 
tryckte ner en när man kommer dit.”  

Malin är den som har pratat mest med studie- yrkesvägledaren, hon berättade om att hon har haft 
en väldigt nära relation till vägledaren. Malin berättar: ”jag har pratat med henne jätte mycket, 
alltså nästan all min fritid, då går jag till henne och pratar om val, det är inte bara just om 
gymnasiet, jag kunde prata med henne om vad som helst, det vara bara skönt att prata med henne 
om allt.” 

Mattias berättade om att han har fått mycket kontakt med vägledaren, och att har haft många 
samtal. Mattias säger att all information som han har fått om gymnasiet var från vägledaren, och 
att han tyckte det var viktigt att prata med vägledaren om hans intresse och vad han vill göra med 
sin framtid. Mattias säger: ”Vi har träffats många gånger, hon var väldigt snäll och hon brukade 
komma till klassen också, och hon var den största hjälpen när det gäller information.”  

Information och förbättringar 
Information kring gymnasieprogram, skolor och andra saker som eleverna behöver för att kunna 
göra ett bra val tog jag upp under intervjuerna med eleverna. Alla intervjupersonerna önskade att 
de skulle ha fått mer information.  

Den information som eleverna tyckte är viktigt att ha kunskap om inför valet är: meritvärden för 
att komma in i olika program, behörigheterna till vidare studier, vad programmen innehåller och 
om man kan få jobb direkt efter eller om man måste studera vidare. 

Elin fick en katalog från vägledaren och tyckte det var mest givande för att få information. Hon 
deltog inte under informationsdagarna eller gymnasiemässan eftersom hon tyckte att hon redan 
visste vad hon skulle välja. 

Malin säger att de flesta informationer som hon har fått var från vägledaren på skolan. Hon 
berättade att om det var någon fråga som dök upp så kunde hon lätt få kontakt med vägledaren. 
Malin var närvarande under alla informationsdagar, praodagar och gymnasiemässor. Hon tyckte 
att det var nyttigt för henne att närvara på dessa dagar. Hon tyckte även att det var roligt att kunna 
se hur gymnasieskolorna ser ut och att kunna ställa frågor till lärare och elever om olika kurser 
och vad de innehåller, hon kunde ställa frågor om olika program och massa annat som hon tyckte 
var bra att veta.  

Mattias berättar att han har fått mest information inför valet från studie- och yrkesvägledaren. 
Han hade också fått en katalog och vägledaren gick igenom olika program tillsammans med 
honom och förklarade allt på ett bra sätt som han förstod. Matias har varit på gymnasiemässan 
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och tyckte det inte gav så mycket. Han önskade att han skulle fått information lite tidigare för att 
kunna ta in allt och göra ett bra val utan att bli stressad. 

Martin har fått mest information från sin vän. Han berättade också att han hade sommarjobbat 
inom vården och fick ett bra intryck av yrket. Han fick mycket information kring vårdyrket under 
den perioden då han jobbade där och då bestämde han att han skulle välja vård. Han var inte med 
på informationsdagar, eftersom han visste vad han skulle välja. Han har även sökt lite 
information själv på nätet. 

När det gäller förbättringar som vägledarna kan göra önskar eleverna att de skulle få mer tid att 
kunna prata med vägledaren. Eleverna önskar också att få informationen tidigare för att hinna gå 
igenom allt och få all information som eleverna behöver i tid för att slippa den stressen de fick 
uppleva inför valet. Elin vill att vägledarna ska vara stöttande oavsett vilka drömmar man än har. 
Martin tyckte att det är viktigt med praktik, att man är ute på olika företag/arbete för att kunna 
prova på olika jobb för att eleverna ska känna att de väljer rätt.  Martin säger: ” jag tycker att syv 
borde visa mer fakta om vad som händer i linjen när man är klar, arbetslivet. Och filmer är 
väldigt bra hjälp, vad gör en personal i ett äldre boende? för att de som vill läsa vård och 
omsorg då ser de vad man gör på jobbet, passar de här, de borde visa bilder filmer och på det 
sättet kommer hjälpa väldigt mycket.” 

 

 

Analys((
Under resultat ser vi att alla elever som har deltagit i studien har tagit upp olika faktorer som har 
påverkat deras val av gymnasieutbildning. Gemensamt för dem var att det ska kännas bra, att 
utbildningen de väljer är något som de tycker är intressant och roligt annars skulle man inte klara 
av det i längden om man väljer ett yrke på grund av status eller lönenivån.  I studien ser vi också 
att eleverna har blivit påverkade av sina föräldrar, vänner, studie- och yrkesvägledare m.m. i 
olika grad inför valet av gymnasiet. Detta stämmer överens med R. Wiberg och E. Svenssons 
(2008) studie Familj, vänner, lärare eller skola där de studerar hur olika faktorer påverkar 
elevernas val av gymnasiet samt studera hur dessa faktorer skiljer sig åt beroende på de 
bakomliggande faktorer som klass, kön och etnicitet. Vi har också sett i resultatet att vissa av 
eleverna inte skulle ha valt det programmet som de läser nu om de bodde kvar i sitt hemland. 
Detta kan vi koppla till Bourdieus beskrivning av socialt kapital. Bourdieu menar att socialt 
kapital är inbäddat i det sociala nätverket och att det värderas olika beroende på var och när man 
befinner sig. Som en slutsats kan man se att det gäller alltid att anpassa sig efter de värden som 
finns i det sociala kapital som man befinner sig i. I min studie ser vi att eleverna har anpassat sig 
snabbare än sina föräldrar som fortfarande är anpassade efter sina gamla traditioner och kulturella 
kapital som de hade i sitt hemland. Då föräldrarna inte accepterar de nya traditioner och 
kulturella skillnader som finns i det nya landet kan det uppstå kulturkrock. 
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Alla elever i studien har haft någon i sitt liv som har påverkat deras val. För de flesta är det 
föräldrarna som har påverkat deras beslut mest, men för Martin så var det en av hans nära vänner 
som har påverkat honom mest. Detta eftersom hans föräldrar inte fanns i Sverige då han skulle 
välja utbildning. Tre av de 4 eleverna anser att föräldrarna har spelat en stor roll när det gäller 
deras gymnasieval. De berättar också att de vill att deras föräldrar ska vara stolta över dem. Men 
detta hindrade dem inte från att välja det programmet som de gillar även om föräldrarna var emot 
saken. Det får stöd i J. Dresch och A. Loven (2010) där anger 49 % av ungdomarna att deras 
föräldrar är de som har påverkat mest på deras val av gymnasiet. Alla informanter i min studie 
tycker att det är viktigt att föräldrarna ger de deras samtycke och att det var föräldrarna man ville 
göra nöjda med sitt val. Även om föräldrarna var skeptiska till omvårdnadsprogrammet försökte 
eleverna att övertala deras föräldrar om att ändra sig genom att ta fram olika argument. Malin har 
dock ändrat sitt val efter att hennes föräldrar övertalade henne att välja annat. Hon ville läsa estet-
bild programmet men hennes föräldrar ansåg att det inte var ett seriöst program och därför 
övertalade de henne om att ha bild som en hobby vid sidan om skolan.  

J. Dresch och A. Loven menar att ibland är det svårt att dra en gräns för hur mycket föräldrarna 
påverkar deras sina val av program. I Malins fall kan vi enkelt se att föräldrarna inte har stannat 
vid att endast uttrycka sina åsikter, utan de har fortsatt och påverkat Malins val av gymnasiet på 
ett direkt sätt. I J. Dreschs studie tycker 87 % av ungdomarna att de ville att deras föräldrar ska 
vara stolta över dem. Eleverna förklarade för föräldrarna om att man kan studera vidare även om 
man läser vårdprogrammet för att få deras samtycke, vissa lyckades men andra inte. Genom 
studien ser vi också hur både Malin och Martins mammors utbildning inom vården har påverkat 
och inspirerat sina barns val av utbildning. Alla informanter tyckte att det är viktigt att prata med 
sina föräldrar om deras val, men vissa hade inte möjligheten att prata med sina föräldrar för att få 
deras rådgivning och deras samtycke. I Martins fall så fanns inte hans föräldrar i Sverige när han 
skulle välja inför gymnasiet. Då fick han stöd och hjälp från personalen som jobbade i boendet 
där han bodde. 

Vänner är också en av de faktorer som har påverkat eleverna i min studie. Elin och Mattias har 
inte känt behovet av att prata med sina vänner i lika stor utsträckning som Malin och Martin. I 
Malins fall fick vännerna henne att avstå från att välja ekonomiprogrammet eftersom de tyckte att 
hon inte var tillräckligt bra på matematik. Martin har också fått hjälp från. Martin har också haft 
bra kontakt med en av sina närmaste vänner när det gällde val av utbildning. Han tyckte att det 
var lätt att prata med just denna vän eftersom han hade läst klart gymnasiet och universitet. Detta 
instämmer bra med Hodkinson och Sparkes (1997) som menar att ungdomarna gör rationella val 
genom att gå efter egna erfarenheter men också genom att fråga personer i sin närhet som till 
exempel familj och vänner. 

Informanterna i min studie har alla som utgångspunkt att man måste välja något som intresserar 
de. De inser att det inte skulle gå bra i längden att jobba/studera till något som man inte gillar 
eller trivs med. Detta krockar dock ibland med föräldrarnas uppfattning av studier, utbildning och 
yrken. Dessa konflikter kan hanteras bättre och minska avsevärt om man inför i Sverige 
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konceptet ”Family Learning” menar A. Loven (2010). Konceptet bygger på att få föräldrarna att 
involveras mer i sina barns skolgång eftersom man har kommit fram till hur viktig roll 
föräldrarna spelar för sina barn. Detta ser man klart och tydligt i min studie, att alla informanter 
tycker att deras föräldrars åsikt är viktig för dem och att de vill att deras föräldrar ska vara nöjda 
med de val de gör. Om man hade ”Family Learning” i Sverige idag skulle det ha varit lättare för 
Mattias att övertala sina föräldrar om sin passion och att han föredrar ett yrke som han är 
intresserad av och inte ett yrke med högre lön och status. Det skulle också ha underlättat för 
Malin att övertala hennes föräldrar om att få läsa till estetprogrammet istället för att det är de som 
övertalade henne att välja annat än estetprogrammet. I min studie kan man se att föräldrarna 
saknade information om de olika program som erbjuds i Sverige och istället följde 
informanternas föräldrar den information de har från sina hemländer. Family Learning konceptet 
skulle i detta fall ha gett föräldrarna mer information om det svenska skolsystemet för att på så 
sätt ha bättre förståelse för deras barns önskemål och vilja.  

Tre av de fyra elever som jag har intervjuat i min studie har berättat att de skulle ha valt ett annat 
program om de hade bättre betyg. Malin skulle ha valt ekonomi, Elin skulle ha valt natur och 
Martin skulle ha valt ekonomi också. De tycker att det svenska språket försvårar deras studier och 
att på grund av det får de sämre betyg. Detta stämmer bra överens med skolverkets studie elever 
med utländskbakgrund (2004) som menar att eleverna som har invandrat efter skolstart får sämre 
betyg och att dessa elever har högst andel elever som inte får behörighet till gymnasiet. Denna 
studie ta också upp att elever med utländsk bakgrund har i snitt 20 poäng lägre än de andra 
eleverna. Enligt rapporten beror dessa lägre betyg mest på stödet man får hemifrån och det 
svenska språket.  

I boken Att bana vägen mot framtiden nämns det att 40 % eleverna tycker att studie- och 
yrkesvägledaren har haft mest inflytande på deras val. J. Dresch och A. Lovens studie ser man att 
62 % av eleverna tycker att det är viktigt att prata med en studie- och yrkesvägledare för att få en 
bättre helhetsbild om de program som finns och vad är det man ska tänka på. I min studie ser vi 
att de eleverna har delade meningar när det gäller studie- och yrkesvägledarens hjälp, vissa är 
nöjda men andra inte. Elin är den som är minst nöjda med studie- och yrkesvägledarens stöd. Hon 
känner att vägledaren har försökt att trycka ner henne och begränsa hennes möjligheter. Hon 
känner sig inte bekväm med en vägledare på grund av detta och har inte försökt träffa någon 
vägledare efter denna upplevelse. Henryssons (1994) menar att vägledningen är ett samspel 
mellan eleven och studie- och yrkesvägledaren. Vägledarens uppgift enligt Henryssons är att 
stödja eleven när hen ska välja en utbildning, vägledaren ska också hjälpa eleverna hantera de 
problem de möter och tillsammans med eleven hitta lösningar för att eleven ska kunna nå sina 
mål. I Elins fall har vägledningsprocess misslyckats och Elin känner sig sviken av vägledaren, 
hon känner att vägledaren inte har försökt hjälpa henne och istället upplever hon att vägledaren 
försökte trycka ner henne.  

Martin har fått en utbildningskatalog från sin studie- och yrkesvägledare och han känner att det 
ändå var tillräckligt för honom för att hitta en bra utbildning. Martin är glad över den hjälpen han 
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har fått men önskar att han skulle ha fått mer hjälp från vägledaren. Enligt honom så skulle det ha 
varit svårt att få tag på den information som han har fått via vägledaren utan vägledarens hjälp. 
Han anser likt Henrysons studie där majoriteten av eleverna tycker att de behöver hjälp från 
studie- och yrkesvägledaren för att kunna välja rätt. 

Malin är den som är mest nöjda med hjälpen hon har fått från studie- och yrkesvägledaren, hon 
känner att hon har haft en riktigt bra relation med vägledaren och att hon kunde prata med sin 
vägledare om allt. Hon tyckte att det var tryggt att kunna prata med en person som är kunnig som 
studie- och yrkesvägledaren för att kunna göra ett bra gymnasieval. Detta har Henrysson tagit upp 
i sin studie då han pratar om hur de elever som är positivt inställda för vägledarens hjälp, att 
dessa elever inte brukar missa de inbokade tiderna med vägledaren och att de nästan alltid tycker 
att deras samtal med vägledaren har varit bra. Henrysson berättar om att vägledaren oftast inte 
har tillräckligt med tid för att kunna genomföra djupare, längre och personligare samtal med 
eleverna på grund av olika administrativa uppgifter som vägledaren måste ta hand om. Detta var 
dock inte ett problem för Malin i min studie eftersom hon har passat på att träffa vägledaren så 
ofta hon kunde och till och med under sin fritid. 

Av min studie kan man se att Henryssons studie stämmer bra med verkligheten, att de flesta 
elever är nöjda med sina samtal med sina studie- och yrkesvägledare men att det finns några som 
är missnöjda. Han berättar vidare att de flesta är positivt inställda för vägledarens uppgifter men 
vissa tycker att det är bara onödigt att genomföra samtal med vägledaren. Han berättar också att 
de som är positivt inställda tycker att deras samtal med vägledaren har varit riktigt bra medan de 
som inte är positivt inställda anser att det är slöseri på tiden att ha ett samtal med en studie- och 
yrkesvägledare. Detta ser vi tydligt i min studie när man kollar på Elins fall och jämför det med 
Malins fall. Elin är riktigt missnöjd med vägledaren och tycker att det är ett tidsslöseri att ha 
samtal med vägledaren medan Malin tycker att det är riktigt givande att ha samtal med 
vägledaren. Mattias är i samma spår som majoriteten av eleverna i Henryssons studie där 
eleverna tycker att det är viktigt att få hjälp från en studie- och yrkesvägledare. Mattias säger att 
nästan all information han har fått om gymnasievalet fick han från studie- och yrkesvägledaren. 

I en studie som genomförs av svenska näringslivet där man intervjuar 1000 elever via telefon har 
man kommit fram till att det viktigaste för eleverna inför gymnasievalet är praoperioden, 
gymnasiebesöken och att få besök från gymnasieelever. I min studie tyckte eleverna att det 
viktigaste för de inför valet är att få mer information om meritvärden för att komma in i de olika 
gymnasieprogrammen, behörigheterna till vidare studier, vad de olika gymnasieprogrammen 
innehåller och möjligheten till att få jobb direkt efter skolan eller om man måste studera vidare. 

Bourdieus teori om habitus handlar om till en viss del om hur vi samverkar med våra nära och 
kära till exempel vänner och hur vår kontakt med dem påverkar och utformar vår habitus. Med 
detta menar Bourdieu att de människor som vi har kontakt med som till exempel vänner påverkar 
även hur vi upplever och uppfattar saker och ting i livet. I min studie kan man se kopplingen till 
Bourdieus studier om socialt kapital. Bourdieu menar att det sociala kapitalet är inbäddat i det 
sociala nätverket och att det värderas olika beroende på tid och plats. Detta ser man i min studie 
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då eleverna säger att de skulle ha valt andra program om de inte hade flyttat till Sverige. För att 
komma in i samhället måste man anpassa sig efter de nya regler och värderingar som finns i det 
nya landet. Eleverna i min studie har fått stå offer för en kulturkrock som har skapats på grund av 
skillnaderna i det sociala och kulturella kapitalet som deras föräldrar har med sig från hemlandet 
och de nya sociala och kulturella kapital som finns i Sverige. Det blir ännu svårare för 
ungdomarna att anpassa sig efter de nya normerna om föräldrarna vägrar acceptera de nya normer 
och inte vill heller att sina barn ska anpassa sig efter dem. Bourdieu menar att om man vil tillhöra 
en viss grupp så måste man anpassa sig till de värden och koder som finns i det sociala kapitalet 
som denna grupp innehar. 

I studien kan man se kopplingen till Gottfredssons (2002) teori om individens egna begränsningar 
om och kring sina förmågor. Vi ser att hur till exempel Martin har valt bort ekonomiprogrammet 
och valde vårdprogrammet istället eftersom han inte trodde att han skulle kunna klara av att läsa 
ekonomi programmet. Detta går hand i hand med Gottfredssons teori som handlar om individens 
begränsningar och kompromisser. Martin har skapat en bild ”social space” av sig själv som har 
formats av olika värderingar och sociala bakgrund. Han har flyttat till ett nytt land med ett nytt 
främmande språk, hans habitus har alltså fått honom att värdera olika gymnasieprogram på ett 
sätt där han har redan skapat en föreställning om vilka program som han kan klara av och vilka 
inte.    

Diskussion(
Syftet med mitt arbete är att undersöka vilka faktorer som kan påverka nyanlända elevernas val 
till gymnasiet. Jag undersökte familjen och vännernas inflytande över ungdomarnas val. Jag har 
också försökt ta reda på vad eleverna tycker om de hjälp de har fått från sina studie- och 
yrkesvägledare och vad som kan förbättras.  

I min studie har jag intervjuat 4 elever som har bott i Sverige mellan 3 till 4 år, detta gör att 
resultatet är begränsad till just invandrarelever som har bott i Sverige i en kortare period. Alla de 
elever som jag har intervjuat läser ett yrkesförberedande program. Resultat blir då ännu mer 
begränsat till just elever med utländsk bakgrund och som läser ett högskoleförberedande 
program. 

Studiens resultat visar att dessa elever har blivit påverkade av sina föräldrar, vänner och studie- 
och yrkesvägledaren i olika grad. I min studie kan man se att några har lyckats få sina föräldrar 
att ändra på sina uppfattningar om gymnasieutbildningarna. Andra har inte lyckats så bra med att 
övertala sina föräldrar vilket fick dem att välja annat program än det de egentligen ville ha. 
Gemensamt för dem alla är att de tycker att föräldrarna är viktiga att ha med i beslutet, och att 
föräldrarna ska vara nöjda med sina barn och deras val av utbildning. Man ser också att 
ungdomarnas föräldrar saknar information om det svenska skolsystemet vilket gör att de 
tillämpar sin kunskap om skolsystemen i sina hemländer på sina barn. 

När det gäller studie- och yrkesvägledarens roll i valet av gymnasieutbildning kunde jag se att 
några elever var missnöjda med hjälpen de har fått och önskar att de skulle ha fått mer hjälp. Alla 
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4 informanter visade att de är nöjda med den utbildningen de har valt men samtidigt menade en 
av de att hon skulle ha valt ett annat program i sitt hemland, en annan var mer intresserad av 
andra program mer än den hon läser nu, en tredje skulle ha valt ekonomi om han hade bättre 
betyg och den fjärde skulle också ha valt ett annat program om han kunde. Detta anser jag 
stämmer överens med Gottfredssons teori om individernas egna begränsningar där individen 
väljer bort det de egentligen vill. !

I den här rapporten visas det att föräldrarna påverkar elevernas val väldigt mycket trots att 
föräldrarna kan väldigt lite och har liten förståelse om olika gymnasieprogram och vidare studier. 
Jag anser att när man som vägledare ska hjälpa elever med utländsk bakgrund behöver man även 
vägleda föräldrarna med hjälp av olika information, men jag anser också att det behövs fler 
studier inom just detta ämne för att underlätta för oss studie- och yrkesvägledare då vi möter 
elever i en sådan situation. Vi ska ha bättre förståelse och respekt för andras kulturer och 
värderingar men vi måste samtidigt få dem att förstå hur det svenska skolsystemet fungerar. På så 
sätt slipper ungdomarna lida av kulturkrocken som skapas av föräldrarnas okunnighet.  

Även om eleverna i vissa fall kan bli begränsade när det gäller att välja utbildning kan en 
vägledare vara länken som ger eleven en bättre helhetsbild, tydligare information och mer 
valmöjligheter. Det är svårt för elever med utländsk bakgrund att endast förlita sig på sina 
föräldrars information om skolan. Den information som de får från sina föräldrar som också 
nyligen har flyttat till Sverige saknar oftast många aspekter och delar från det svenska 
utbildningssystemet. Därför är det viktigt att forska vidare för hur man kan lära nyanlända 
föräldrar hur skolan fungerar i Sverige och hur den vanliga Svensson ser på olika utbildningar 
och yrken. Viktigast av allt tycker jag är att få föräldrarna att förstå att det är bättre för deras barn 
att välja ett yrke som de trivs med än att välja ett yrke på grund av lön och status.  

Hur kan vi förbättra stödet för dessa elever? Hur gör vi som studie- och yrkesvägledare för att ge 
dessa ungdomar den hjälp de behöver? Hur agerar vi om vi möter en elev som vill läsa 
vårdprogrammet men har föräldrar som vill att han ska läsa natur? Jag tror att som J. Dresch 
studie att vägledaren är en av de största informationskällorna som eleverna har. 90 % av eleverna 
har sagt att de behöver hjälp från studie- och yrkesvägledaren för att göra ett bra gymnasieval. 
Idag är vi 10 miljoner individer som bor i Sverige, av dem är det mer än 1 miljon invandrare och 
siffran stiger. Detta betyder att nästan varenda studie- och yrkesvägledare kommer någon gång att 
möta en invandrarelev som behöver hjälp men som är begränsad i sina val på grund av olika 
sociala eller kulturella anledningar. Vi måste hitta ett sätt att hantera liknande situationer för att 
göra det lättare för dessa ungdomar att välja det de är intresserade av, det som känns rätt för dem.!

Denna studie har gett mig en bättre helhetsbild när det gäller de faktorer som påverkar elevernas 
gymnasieval. Från detta arbete har jag också lärt mig att man måste ha förståelse för eleverna 
som har annan bakgrund än min, att kunna hantera en elev som behöver min hjälp. Jag tror inte 
att man kan säga till eleverna att de inte ska lyssna på sina föräldrar, och man kan inte heller säga 
till deras föräldrar att inte tjata på sina barn. Det måste finnas ett samspel mellan vägledaren, 
eleven och sina föräldrar.  
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Bilagor((

Bilaga 1: Intervjuguide  
!

Bakgrund- namn, ålder, vilket land, hur länge har du bott i Sverige 
Hur kändes inför gymnasieval? 
Hur kom det sig att du valde just detta program? (bra och mindre bra med programmet) 
!
Nätverk (Föräldrar, vänner, lärare, SYV) 
Nätverk av personer att tala med 
Kunskap och erfarenheter hos personerna i nätverket 
Vem pratar man mest med? 
Vem fattar det slutgiltiga beslutet? 
 
Betyg 
Har betygen begränsat valmöjligheterna, i så fall hur?  
Väljer men efter betyg eller efter intresse, eller annat? 
 
Information 
Vem väljer du att tala med om du vill talat om olika saker? 
Vet du vem du ska vända sig till och vilken typ av information den kan ge? 
Vad tycker du att du behövde veta för att kunna göra ett välgrundat val? (dvs. vilken information 
efterfrågas?) 
Vilken information har du fått? 
Tycker du att du har fått den information man behöver? 
Hur vill du att syv ska ge information 
Vad ska syv informera om? 
På vilket sätt? (när, hur, …) 
 
Värderingar 
Förändras värderingarna sedan du kommit till Sverige? 
Kommer man överens? 
Synen på kön/genus (tänkte du på det när du skulle välja gymnasiet?) 
Vad värderar du mest, respektive mins? (t.ex. jobb, pengar, intressanta arbetsuppgifter, social 
samvaro, status, …) 
 
! (
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Bilaga 2: Tankekarta 


