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ABSTRAKT  
Lindqvist, E. och Söderman, A. (2009) Förhållningssätt till högre studier hos tredje årets gymnasieelever 

vid studieförberedandeprogram – En intervjustudie. Hälsopedagogiska programmet, Högskolan i Gävle. 

 

Syftet med studien var att undersöka förhållningssätt till högre studier, hos tredje årets 

gymnasieelever vid studieförberedande program. Utifrån tidigare forskning har faktorerna 

betyg, personliga mål, status i relation till utbildning och utbildningstradition används för att 

analysera resultatet i studien. Intervju användes som metod, där fem intervjuer genomfördes. 

Resultatet gav en inblick i hur betyg, personliga mål, status i relation till utbildning, samt 

utbildningstradition har inverkat på elevernas förhållningssätt till högre studier.  

 

 

Nyckelord: högre utbildning, gymnasieelever, förhållningssätt, betyg, mål, status, tradition, 

intervju 
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FÖRORD 

Med intresse för utbildning föll valet av undersökningsområde på högre utbildning och 

förhållningssätt till det. Ett område som mycket väl kunnat studeras i större omfattning och 

under en längre tid.  

 

Vi vill härmed tacka intervjupersonerna i studien för sitt deltagande, för att de gjort 

undersökningen möjlig. Ett stort tack till vår handledare Inger Ahlgren för värdefull 

handledning som motiverat oss i vårt arbete under uppsatsens gång. 

 

Januari 2010, Gävle 

 

Elina Lindqvist  Andrea Söderman 
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1. INLEDNING 

Utbildning utgör en betydande del av det svenska samhället idag, då krav om utbildning ställs 

på befolkningen. Enligt skolverket (2002) bygger ett lands välfärd på en välutbildad 

befolkning och det har påvisats skillnader i utbildningsvägar beroende på social bakgrund 

(Jönsson, Trondman, Arnman och Palme, 1993). Vi menar att utbildning är ett aktuellt ämne 

idag som berör varje individ i något avseende. Ur ett samhälleligt perspektiv anser vi att 

förhållningssätt till högre studier har betydelse för utvecklingen av högre utbildning.  

 

Med detta som utgångspunkt har vi gjort en studie om förhållningssätt till högre studier hos 

gymnasieelever som går sista året vid ett studieförberedande program. Texten kommer att 

behandla bakgrund och problemområde, studiens syfte med frågeställningar, metod, resultat, 

analys och diskussion, samt tillhörande underområden.  
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2. BAKGRUND OCH PROBLEMOMRÅDE 

Detta avsnitt innefattar en övergripande beskrivning av utbildning inom gymnasieskolan och 

högre utbildning samt tidigare forskning inom området. Vidare ges definitioner av begrepp 

som kan karaktärisera förhållningssätt till högre utbildning. 

 

2.1. Utbildning 

Idag tillbringar de flesta barn och ungdomar i Sverige sina första arton levnadsår i någon 

formell pedagogisk miljö (Fransson och Lindh, 2004). Därför är dessa år betydelsefulla för 

individen, då utbildning och erfarenheter från ungdomsåren inverkar på hur vuxenlivet 

kommer att forma sig (Jönsson et al., 1993).  

 

2.1.1. Gymnasieskola 

Gymnasieskolans uppgift är att förbereda eleverna på kommande yrkes- och samhällsliv och 

vidare studier genom grundläggande kunskaper. Det är enligt lag varje kommuns skyldighet 

att erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar som avslutat en grundskoleutbildning, fram tills 

de fyller tjugo år. Gymnasieskolan är indelad i olika yrkesinriktade och studieförberedande 

program, vilka ger grundläggande behörighet för vidare högre studier. Utöver dessa finns 

individuella - och specialutformade program (Skolverket, 2009).  

 

Nästan alla ungdomar fortsätter sina studier efter grundskolan, majoriteten av dessa elever 

väljer studieförberedande program. Skillnader mellan olika program har påvisats gällande 

studieresultaten, där elever vid studieförberedande program uppnått bättre studieresultat än 

dem vid yrkesförberedande program (Skolverket, 2002). Studieförberedande program 

innefattar ekonomi-, teknik-, samhällsvetenskapliga-, estetiska-, natur- och humanistiska 

programmen (Proposition 2008/09:199). Generellt väljer elever från studieförberedande 

program att studera vidare de tre närmsta åren efter avslutat gymnasieutbildning, medan 

elever från yrkesförberedande program börjar arbeta (Skolverket, 2002).  

 

Under perioden 2009 och 2010 genomförs en reformering av gymnasieskolan som bland 

annat möjliggör spetsutbildningar. De är avsedda för högpresterande elever i teoretiska ämnen 

och riktar sig till matematikämnet och humanistiska-, samhällsvetenskapliga- och 

naturvetenskapliga programmen. Det innebär att en högre studietakt hålls, samt att 

utbildningarna gör det möjligt att läsa högskolekurser parallellt med gymnasiestudier 

(Skolverket, 2009).  
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2.1.2. Högre utbildning 

Utbildning vid högskola och universitet benämns i studien som högre utbildning. Högre 

utbildning är statligt styrd och syftar enligt högskolelagen (SFS 1992:1434) bland annat till att 

ge kunskap och färdigheter i självständig och kritisk bedömning, samt självständig 

problemlösning. Utbildning vid högskolan och universitet vilar på konstnärlig – och 

vetenskaplig grund, där utveckling eftersträvas. Högskolan ska vidare informera om sin 

verksamhet och ansvara för att forskningsresultat kommer till nytta, genom att samverka med 

samhället (ibid.).  

 

2.2. Tidigare forskning 

Lidström (2009) har undersökt unga vuxna i deras övergång från skola till arbete, genom att 

beskriva och analysera fenomenet. Enligt författaren finns det förväntningar om att unga 

människor själva ska planera sin karriär. Hur de hanterar detta är beroende av kön, social – 

och kulturell bakgrund. Enligt Lidström innebär övergången från skola till arbete risker om 

arbetslöshet och social exkludering. Av resultatet framkommer att undersökningsgruppen 

uppfattar övergången från skola till arbete som ett försök till att bilda ett vuxenliv, utifrån 

yttre förutsättningar och egna förväntningar. Vidare visar resultatet av studien att 

förhållningssättet till utbildningserfarenheter hos undersökningspersonerna är beroende av 

egen framgång. Utvecklingen av karriären sker genom strategier i form av undvikande, 

förhandling, anpassning och studier. Att hitta och uppnå personliga mål i yrkes- och 

utbildningssammanhang, är något som denna övergång bidrar till för unga människor (ibid.).  

 

Resultatet av en annan studie gjord på irländska ekonomstudenter, som läser första året vid en 

akademisk utbildning, visar att ett av motiven till att läsa en högre utbildning var att uppnå 

personliga mål. Studien tydliggör ett flertal faktorer som inverkar på studenternas utbildning 

som: motiv till att börja en högre utbildning, förberedelser för framtida studier, förväntningar 

och principerna för valet av ett ekonomiprogram. Resultatet visar även att föräldrar och 

klassföreståndare hade inverkan på om individen vid beslut om fortsatta studier (Byrne och 

Flood, 2005).  

 

Ett teoretiskt synsätt inom samhällsvetenskapen är socialisationsprocessen som handlar om 

hur ungdomars identitet och framtid formas av individen och dess omgivning. I samhället sker 

reproduktion som innebär återskapandet av sociala strukturer och samhällsklasser, vilket sker 

i form av olika processer där utbildning utgör en del i detta. Ett vanligt exempel är att barn 
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från arbetarfamiljer själva blir arbetare, medan barn till akademiker väljer en akademisk 

utbildning (Jönsson et al., 1993).  

 

Forskning som har fokuserat på kön och samhällsklass i utbildningssammanhang har bland 

annat bedrivits av Berggren (2006) som i tre studier undersökt hur olika grupper förhåller sig 

till högskoleutbildning och andra utbildningsmöjligheter, med hänsyn till kön och 

socialgrupp. Av undersökningarna framgår att bland annat betyg, tradition och status har 

inverkan vid ansökan och antagning till högre utbildning. Resultatet av Berggrens studier 

visar att intresset för högre studier kan kopplas till utbudet av gymnasieutbildningar, då både 

gymnasieutbildningar och högre utbildningar traditionellt sätt tilltalar olika grupper. Vidare 

visar resultatet att utöver gymnasiebetygen finns alternativa vägar till antagning för högre 

studier som högskoleprov eller kompletterande studier via kommunal vuxenutbildning. 

Förhållningssättet till antagning för högre studier skiljer sig inom olika samhällsklasser och 

kön, där tradition och identitet har betydelse (ibid.).  

 

Johansson (2009) har i sin studie om identitetsskapande hos elever i gymnasieskolan kommit 

fram till att det centrala för detta är anpassnings- och motståndsprocesser. Forskaren menar att 

dessa processer påverkar skolsystemet genom att det finns ett krav på eleverna om anpassning 

inom tillhörande program. Därför skapar detta en problematisk situation i skolsystemet, då 

elevernas anpassningsförmåga bedöms likväl som deras kunskapsutveckling i form av betyg. 

Detta menar Johansson bidrar till olika framtidsförutsättningar för ungdomar.  

 

En undersökning har gjorts av Andersson (2000) som beskriver den betydelse olika 

bedömningar har för studerande och deras förhållningssätt till studierna. Fokus låg på hur den 

studerande erfar skolans bedömning och högskoleprovet i relation till sina studier och 

utbildningens kunskapsinnehåll. Resultatet visar att valet av utbildning styrs av kunskapens 

och bedömningarnas egenvärde och bytesvärdet. Egenvärdet förklarar Andersson som 

kunskapens personliga värde, medan bedömningsresultatet förklaras ha ett bytesvärde. Av 

resultatet framgår att studier som sysselsättning i vissa fall väljs framför arbetslöshet eller för 

att undkomma en mindre attraktiv sysselsättning, men även för att skapa sociala kontakter 

(ibid.). 
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2.3. Förhållningssätt 

Den forskning som presenterats visar på att skilda förhållningssätt till utbildning finns hos 

elever. I föreliggande undersökning har vi för avsikt att karaktärisera tänkbara 

förhållningssätt, utifrån tidigare forskning. Enligt Svenska akademiens ordbok (2009) 

definieras begreppet förhållningssätt som ett uttryck för en inställning till något. Vi har utifrån 

vår forskningsgenomgång funnit att betyg, personliga mål, status i relation till utbildning, 

samt utbildningstradition är återkommande faktorer i tidigare forskning. Nedan definieras och 

klargörs dessa begrepp som används för att analysera förhållningssätt hos 

undersökningsgruppen.  

 

2.3.1. Betyg 

Svenska akademien (2004) förklarar begreppet betyg som hur en person klarat av någonting, 

exempelvis en kurs eller ett skolämne. Det kan beskrivas som ett samlat bedömningsmått på 

prestationer, under en viss tidsperiod (Nationalencyklopedin, 1990). Denna studie avser de 

betyg som gymnasieskolan utfärdar. 

 

2.3.2. Personliga mål  

Mål är enligt Svenska akademien (2004) det syfte som eftersträvas genom ett resultat av en 

prestation. I studien används begreppet mål i relation till individen, det vill säga personliga 

mål relaterat till utbildning. 

 

2.3.3. Status i relation till utbildning 

Status avser en individs socioekonomiska tillhörighet i samhället, enligt Svenska Akademien 

(2004). Status kan även tillskrivas en person eller en grupp, genom ett resultat av bland annat 

yrke och utbildning (Nationalencyklopedin, 1995). Begreppet status används i relation till 

utbildning i denna studie. 

 

2.3.4. Utbildningstradition 

Svenska akademiens (2004) definition av tradition innebär att tidigare handlingar som utförts 

på ett speciellt sätt förs vidare exempelvis inom en familj. Det finns olika former av 

traditioner, vilka samverkar med varandra, exempel på dessa är synsätt, ideal, värderingar och 

arbetsformer (Nationalencyklopedin, 1995). Tradition avser i studien tradition hos 

familjemedlemmarna gällande utbildning, det vill säga utbildningstradition. 
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3. SYFTE 

Syftet med studien är att undersöka förhållningssätt till högre studier, hos gymnasieelever som 

går sista året på studieförberedande program. 

 

3.1. Frågeställningar 

– Vilken betydelse har betyg för elevernas förhållningssätt till högre studier? 

– Inverkar personliga mål på elevernas förhållningssätt till högre studier och i så fall hur? 

– Hur ser eleverna på status i relation till utbildning och hur påverkar det deras 

förhållningssätt till högre studier? 

– Har elevernas familj en utbildningstradition för högre utbildning? Hur inverkar den i så fall 

på deras förhållningssätt till högre studier?  
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4. METOD  

Detta avsnitt behandlar vetenskapligt angreppssätt och metodval för studien. Vidare tar texten 

upp etiska överväganden, tillvägagångssätt i form av urvalsgrupp, utformning av 

intervjuguide, försöksstudie, genomförande av intervjuer, sammanställning av intervjuer, samt 

tillförlitlighet. 

 

4.1. Studiens utgångspunkt 

Utgångspunkten i studien är att beskriva upplevelsens egenskaper och struktur, genom att 

undersöka dess karaktärsdrag. Studien syftat till att klargöra förhållningssätt till högre studier 

i form av betyg, personliga mål, status i relation till utbildning och utbildningstradition. 

 

4.2. Kvalitativ metod 

I denna studie har vi valt en kvalitativ metod, vilken innebär att fokus ligger på människan 

som ett subjekt med egna tolkningar, verklighetsdefinitioner, upplevelser, strategier och 

handlingar. Kvaliteten av en företeelse studeras genom att undersöka hur människan själv 

handskas med sin verklighet, vilket vanligen sker genom ett samtal (Jönsson et al., 1993). 

Kvalitativa metoder används för att karaktärisera något genom att beskriva dess egenskaper 

som på bästa sätt förklarar ett fenomen eller ett sammanhang (Larsson, 1986).  

 

4.3. Intervju som metod 

Utifrån studiens utgångspunkt och ett kvalitativt synsätt föll metodvalet på intervju. Motivet 

till detta var att en kvalitativ forskningsintervju syftar till att undersöka den intervjuades 

livsvärld, utifrån personens egna perspektiv och förhållningssätt (Kvale, 1997). Kvale (1997) 

menar att en forskningsintervju kan likna ett vardagligt samtal, dock krävs ett professionellt 

angreppssätt som innehåller ett syfte och någon form av struktur. Det mänskliga samspelet 

grundläggs av samtalet, då vi genom frågor och svar kan lära känna varandra, där igenom kan 

förhoppningar, känslor, erfarenheter och världsbild framgå. Att använda intervju som metod 

kan ur deltagarens perspektiv vara känsligt, eftersom det innebär att forskaren kontrollerar 

situationen, genom att ställa frågor som studien ämnar besvara (ibid.). 

 

Vid genomförandet av en vetenskaplig undersökning är det enligt Cohen, Manion och 

Morrison (2007) nödvändigt att överväga möjliga effekter, av bland annat tillvägagångssätt 

och resultat. Vi tolkar det delvis som att tillvägagångssättet, alltså metoden har betydelse för 

hur resultatet kommer se ut. 
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4.4. Tillvägagångssätt 

4.4.1. Urvalsgrupp 

Vi valde att undersöka gymnasieelever som går sista året vid studieförberedande program, 

vilket grundar sig i att denna grupp inriktat sig på förberedelser inför högre studier och 

befinner sig i slutet av sin gymnasieutbildning. Tre gymnasieskolor kontaktades, varav två av 

dessa gav medgivande från rektorer om förfrågan till elever vid studieförberedande program. 

En av gymnasieskolorna tillhandahöll via skolexpeditionen, klasslistor med uppgifter om 

namn, adress och telefonnummer, vilken återigen kontaktades för uppgifter om elevernas e-

postadresser. Den andra gymnasieskolan hänvisade till en lärare som kontaktperson, där 

kontakt knöts via e-post. Kontaktpersonen tillhandahöll klasslistor med uppgifter om namn 

och elev e-post. Ett slumpässigt urval gjordes utifrån de klasslistor som tilldelats genom att 

systematiskt välja ut personer för förfrågan om deltagande. Förfrågan skickades ut till elever 

på båda gymnasieskolorna via e-post, dock utan något svar. Därefter kontaktades tillfrågade 

elever på en av skolorna via telefon.  Detta resulterade i fem deltagare, vilka tilldelades ett 

missivbrev (bilaga 1) via e-post. 

 

4.4.2. Utformning av intervjuguide 

En intervjuguide utformades (bilaga 2) som stöd vid intervjun, vilken innehöll två 

huvudområden, deltagarens syn på gymnasieutbildning och deras syn på högre utbildning. 

Med hänsyn till Trost (2005) som menar att frågeområdena bör vara övergripande för 

undersökningsområdet. Stödpunkter för följdfrågor formulerades till undersökningsfaktorerna 

betyg, personliga mål, status i relation till utbildning och utbildningstradition. Öppna frågor 

användes i intervjuguiden, för att möjliggöra utförliga och berättande svar. Intervjuguidens 

första fråga var i anslutning till ämnesområdet, vilket Trost (2005) föreslår vid början av en 

intervju.  

 

4.4.3. Försöksstudie 

En försöksstudie genomfördes för att se hur intervjuguiden fungerade, för att kunna göra 

eventuella korrigeringar inför kommande intervjuer. Deltagaren var en gymnasieelev som för 

intervjuarna var känd, vilken tillfrågades personligen. Försöksstudien genomfördes via telefon 

med en av oss intervjuare, där information om studiens syfte och deltagarens rättigheter gavs, 

samt att intervjun var en försöksstudie. Det huvudsakliga syftet med försöksstudien var att se 

om någon fråga kunde uppfattas som otydlig av deltagaren och om frågorna gav svar på syfte 

och frågeställningar som studien ämnar besvara. Efter en utvärdering av försöksstudien 
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bestämde vi oss för att inte korrigera intervjuguiden, då vi bedömde den svara till studiens 

syfte och frågeställningar.  

 

4.4.4. Genomförande av intervjuer 

Fem intervjuer genomfördes varav en var en telefonintervju. Tid för intervju bokades med 

hänsyn till undersökningsdeltagarna och intervjuerna skedde i avskild miljö.  Samtalet 

inleddes med att välkomna deltagaren och en kort presentation av oss intervjuare, ansvariga 

för studien gavs. Vidare informerades deltagaren om sina rättigheter och syftet med studien, 

utifrån missivbrevet, och de kunde avböja att besvara frågor och att citat från intervjun kan 

komma att användas i avrapporteringen. Inspelning av intervjuerna gjordes med medgivande 

från deltagarna, vilken inleddes med tid och datum, samt ordningsföljd på intervju med 

benämning 1 till 5. Intervjuerna var utformade som ett samtal, där frågor ställdes med stöd 

från intervjuguiden. Frågeformulering och ordningsföljd på frågorna anpassades efter 

intervjudeltagarens svar, för att samtalet skulle kännas avslappnat. Det är enligt Trost (2005) 

fördelaktigt att låta den intervjuade bestämma ordningsföljden i samtalet. Avsatt tid för mötet 

var 60 minuter, dock varade intervjuerna mellan 15 och 25 minuter. Intervjuerna avslutades 

med eventuella funderingar från deltagaren, en förfrågan om denne ville godkänna 

sammanställningen av intervjun, därefter tackades deltagaren för sin medverkan. 

 

4.4.5. Sammanställning av intervjuer 

Intervjuerna dokumenterades på ljudband, vilka sedan skrevs ut ordagrant för att få en 

överskådlig bild av samtliga intervjuer. En sammanställning gjordes utifrån utskrifterna för att 

underlätta sammanställning av resultat. Deltagarna tillfrågades vid intervjuerna om 

godkännande av sammanställda intervjuer, samtliga deltagare valde bort möjligheten att 

granska och godkänna dessa före publicering. 

 

4.5. Etiska överväganden 

I studien har etiska överväganden tagits i akt utifrån de fyra huvudkraven för 

Vetenskapsrådets Forskningsetiska principer (2002). 

 

Samtyckeskravets beaktades genom att information om studiens syfte och genomförande av 

intervju samt en förfrågan om undersökningsdeltagande skickades till rektorer för respektive 

gymnasieskola via e-post. Efter att ett medgivande givits, tilldelades klasslistor för tredje årets 

gymnasieelever vid ett studieförberedandeprogram. Det är utifrån detta krav nödvändigt att få 
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ett medgivande från föräldrar om deltagaren är under 15 år. Undersökningsgruppen för denna 

studie var mellan 17 och 18 år, vilket betyder att de själva avgjorde val om deltagande i 

studien. Förfrågningar till elever skickades ut via e-post i första hand, i syfte att endast lämna 

information om studien till berörda.  

 

Ett missivbrev utformades med hänsyn till informationskravet, där en presentation av 

ansvariga för studien gavs, samt information om studiens syfte och intervjuns genomförande. 

I missivbrevet upplystes deltagaren om att medverkan var frivilligt samt sin rätt att avbryta 

när som helst. Det gavs information om att insamlad data skulle behandlas konfidentiellt, 

vidare informerades deltagaren om var uppsatsen skulle komma att finnas tillgänglig när den 

publicerats. Deltagarna upplystes om att just deras medverkan var värdefull för studien. 

Missivbrevet innehöll även kontaktuppgifter till projektansvariga, detta för att underlätta 

kontakt mellan deltagare och ansvariga för studien. 

 

Med konfidentialitetskravet som grund har insamlad data i form av ljudinspelning, klasslistor 

och anteckningar med kontaktuppgifter förvarats oåtkomligt för obehöriga. Deltagarna blev 

tillfrågade att godkänna sammanställningen av intervjun innan publicering. I samband med 

detta informerades de om att de i avrapporteringen skulle bli anonyma, då varken namn, klass, 

skola eller kommun skulle komma att anges. Detta för att undvika möjligheterna till 

identifiering, dock klargjordes det att citat skulle kunna komma att användas i 

avrapporteringen. 

 

Insamlad data användes endast till studien som även deltagarna informerades om, vilket var 

en del av nyttjandekravet. 

 

4.6. Tillförlitlighet och giltighet 

Det undersökningsområde som studien innefattar menar vi ingår i en process, då det som 

undersökts inte är statiskt. Processen är i detta fall förhållningssätt och kan förklaras så att 

undersökningsgruppen är aktiv genom att de handlar och agerar, något som kan förändras 

över tid (Trost, 2005).  Detta bidrar till att samma typ av undersökning vid ett nytt tillfälle 

skulle kunna ge ett annorlunda resultat.  

 

Metoden för mätningarna har varit densamma i hela undersökningen, det vill säga intervjuer. 

Dock har skillnader i förfaringssätt uppstått, genom att en av fem intervjuer genomfördes via 
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telefon. Genomförandet av intervjuerna anser vi haft samma förutsättningar ändå, på grund av 

att intervjuguiden legat till grund vid samtliga undersökningstillfällen. Samtalens struktur 

skiljde sig något beroende på hur det artade sig, då vi föredrog att låta deltagaren styra 

samtalet inom ramen för undersökningsområdet.  

 

Vi menar att studiens resultat kan ge en inblick i hur förhållningssätt till högre studier kan se 

ut, för den undersökta gruppen. Denna studie ger ett beskrivande resultat av det undersökta 

området, då inga konkreta slutsatser går att dra.  

 

5. RESULTAT 

Resultatet av studiens fem intervjuer har sammanställts utifrån två huvudområden: synen på 

gymnasieutbildning och synen på högre utbildning hos undersökningsgruppen, utifrån 

intervjuguiden (bilaga 2). Resultatet som redovisas är vår tolkning av insamlad data som 

bestod av ljudinspelningar och utskrifter av intervjuerna. Tolkningen har gjorts genom 

bearbetning av datamaterialet, där utlåtanden i intervjuerna omformulerats och sammanfattats.  

Deltagarna i studien benämns i texten som intervjuperson 1-5. 

 

5.1. Synen på gymnasieutbildning 

Intervjuperson 1 uppgav att gymnasieskolan inte är obligatorisk, trots det väljer ändå de 

flesta en gymnasieutbildning. Intervjupersonen menade att gymnasieutbildning är nödvändigt 

för att leva upp till det svenska idealet och för att passa in i samhället. Intervjupersonen 

upplevde att det krävs ett större ansvar på gymnasiet i förhållande till grundskolan och uppgav 

sig ha skilda erfarenheter från grundskola och gymnasiet. Vidare menade deltagaren att en 

gymnasieutbildning kräver tid, dock påpekade denne att tiden är lärorik. Målet med 

gymnasieutbildningen för personen var att läsa vidare efter avslutad utbildning. 

Intervjupersonen var nöjd med gymnasieutbildningen och uppskattade gymnasietiden på 

grund av möjlighet till att vidga sitt sociala nätverk. Den intervjuade ansåg att 

gymnasieskolan är likt arbetslivet, då krav på produktivitet ställs.  

 

Intervjuperson 2 hade valt ett studieförberedande program för att sedan välja högre studier.  

 

”För mig var det självklart att välja ett studieförberedande (…) och det var det jag letade 

efter för att få en bred grund, för att kunna söka vidare.” 
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Deltagaren gav ett utlåtande om betyg, då denne menade att betyg bör ges för längre perioder 

än ett läsår, då personen ansåg studieresultat kan variera över tid. Den intervjuade uppgav sig 

vara nöjd med gymnasieutbildningen, då deltagaren ansåg att den bidrar till övergripande 

kunskaper.  

 

Intervjuperson 3 hade en uppfattning om att gymnasieutbildning är viktigt och ansåg att 

utbildningen bidrar med kunskaper och är nödvändigt för högre studier, samt har betydelse för 

yrkesmöjligheter. Valet av gymnasieutbildning gjorde intervjupersonen med syftet att 

fortsätta högre studier. Intervjupersonen uppgav sig vara nöjd med gymnasieutbildningen, 

men påpekade att det ställs krav om motivation och att ett högt tempo hålls.  

 

”Det är ett ganska högt tempo. Det är inte en praktisk linje så man måste vara 

studiemotiverad, annars blir det svårt.” 

 

Den intervjuade strävade efter att komma in på en högre utbildning, genom att prestera under 

gymnasietiden. 

 

Intervjuperson 4 uppgav utbudet av gymnasieprogram som tillfredsställande, då denne 

menade att det går att välja en praktisk eller teoretisk inriktning. Personen upplevde att val av 

gymnasieutbildning är betydande för övervägande om högre studier. Deltagaren angav sig 

vara nöjd med gymnasieutbildningen som denne valt för att läsa högre studier. Personen 

ansåg att gymnasieutbildningen gav chans till valmöjligheter för högre utbildning i framtiden. 

Dock menade den intervjuade att utbildningen innebär höga krav om att prestera och att en 

hög studietakt hålls.  

 

Intervjuperson 5 uppgav sig vara nöjd med sin studieförberedande utbildning. Personen 

upplevde att olika krav finns på eleverna gällande kunskap och prestation i skolan, beroende 

på lärare. Den intervjuade ansåg att alla elever har rätt till samma undervisning inom 

programmet.  Vidare menade deltagaren att det kan vara svårare att få ett arbete med endast 

en studieförberedande gymnasieutbildning i förhållande till yrkesföreberedande 

gymnasieutbildning. Intervjupersonen uppgav att dennes orsak till att läsa en 

gymnasieutbildning, utöver att söka högre studier, var att tillägna sig erfarenheter och 

kunskaper. Deltagaren ansåg att information om betygens betydelse i utbildningssammanhang 

var bristande.  
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5.2. Synen på högre utbildning 

Intervjuperson 1 ansåg att högre utbildning innebär mer ansvar i förhållande till 

gymnasieutbildning på grund av krav om självdisciplin och ökad svårighetsgrad. Den 

intervjuade uppgav sig ha framtidsplaner som inkluderade högre utbildning, dock ej direkt 

efter avslutad gymnasieutbildning. Deltagaren uppgav att högre studier kräver tid, vilket gör 

att denne prioriterar högre utbildning innan personen bildar familj. Den intervjuade angav att 

denne ändrat sitt intresse för yrke under livet. Det aktuella intresset för högre utbildning vid 

intervjun byggde på att denne vill göra insatser som främjar ett fungerande samhälle. Den 

intervjuade uttryckte sitt förhållningssätt till högre utbildning i relation till yrke och inkomst: 

 

”Om jag skulle få välja mellan ett yrke som har otroligt bra lön, men inte är speciellt för mig 

eller ett yrke som har relativt låg lön, som jag tycker är väldigt roligt (…), då skulle jag utan 

tvekan välja det med låg lön”. 

 

Vidare menade intervjupersonen att val av utbildning och framgång är beroende av 

engagemang och framtidsmål. Intervjupersonen hade en uppfattning om att betygssystemet 

har svagheter, då denne ansåg att kunskaper kan skilja sig, trots likvärdiga studieresultat. 

Personen menade att kunskap tillägnas på olika sätt, då djupare förståelse för olika 

ämnesområden varierar hos eleverna. Detta menade deltagaren påverkar eventuella framtida 

högre studier, då betygen kan utgöra ett hinder. Intervjupersonen ansåg att trivsel i arbetet var 

att föredra framför hög lön. Information om utbud av utbildningar ansåg den intervjuade vara 

ansträngande att tillägna sig. Den intervjuade ansåg sin omgivning använda utbildning som ett 

sätt att uppnå goda levnadsvillkor i form av ett attraktivt och välbetalt yrke. 

 

Intervjuperson 2 menade att högre studier var en självklarhet för denne med ett 

studieuppehåll efter avslutad gymnasieutbildning.  Möjlighet till högre studier var deltagarens 

orsak till val av gymnasieutbildning, då denne uppgav sig ha intresse för vissa utbildningar. 

Deltagaren ansåg sina planer på högre utbildning skilja från övriga i familjen, dock framkom 

det att betygen inverkat på planering av utbildningsval, med hänsyn till antagningspoäng. 

Deltagaren menade att det finns mönster i sin omgivning, där utbildning används för att uppnå 

hög inkomst och ett attraktivt yrke. Intervjupersonen ansåg högre utbildning vara en 

nödvändighet för att uppnå mål med sin karriär.  
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Intervjuperson 3 menade att gymnasiebetyg har betydelse för möjligheterna till högre studier 

och att det finns krav om höga betyg för antagning till vissa utbildningar vid högskola och 

universitet. Personen uttryckte sitt förhållningssätt till högre studier enligt följande:   

 

”Nu är det först och främst att få så höga betyg som jag bara kan, för att ha möjlighet att 

välja vad jag vill”. 

 

Deltagaren uppgav att det finns höga ambitioner i dennes omgivning om att läsa högre 

utbildningar som kräver höga intagningspoäng. Vidare menade deltagaren att möjligheterna 

till en hög inkomst motiverar gymnasieelever i dennes omgivning till att läsa högre studier. 

Det framkom av intervjun att personen beslutat läsa en högre utbildning inom ett specifikt 

område, efter avslutad gymnasieutbildning. Enligt denne råder det hård konkurrens om 

platserna på utbildningarna inom utbildningsområdet som intresserar deltagaren. Den 

intervjuade uppgav att utbildningsval inom familjen ej inverkat vid överväganden om högre 

studier. Intervjupersonen upplevde att utbudet av information om högre utbildningar är 

tillfredsställande. Vidare menade deltagaren att möjligheterna till ett arbete ökar i och med en 

högre utbildning.  

 

Intervjuperson 4 uppgav sig ha framtidsplaner om att läsa högre studier, med intresse för ett 

utbildningsområde, dock ej direkt efter avslutad gymnasieutbildning. Utbudet av information 

om högre utbildning, menade intervjupersonen är bristande. Det framkom av intervjun att 

personen ser högre utbildning som en möjlighet till arbete, men också ett sätt att begränsa sig 

för andra yrken som inte rör det valda utbildningsområdet. Den intervjuade konstaterade att 

studieskulder tillkommer vid högre studier, vilket denne menade inverka vid övervägande om 

högre studier. Intresset för utbildningsområdet som deltagaren uppgav, grundar sig i 

likvärdiga utbildningsval inom familjen. Den intervjuade uttryckte en reflektion gällande sitt 

förhållningssätt till högre utbildning enligt följande: 

 

”Det blir ju så när jag är uppväxt med det, då brukar man gå i sina föräldrars spår”. 

 

Vidare menade deltagaren att det i dennes omgivning förekommer ambitioner om att påbörja 

attraktiva utbildningar och yrken, för att säkra en hög inkomst, med inverkan från familj. 

Intervjupersonen ansåg att betygssystemet inverkade på möjligheterna till högra studier, då 

denne menade att antagningssystemet var orättvist ur vissa avseenden. Det grundade personen 
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på att möjlighet till påverkan av antagning i form av meritpoäng endast tilldelats vissa skolor, 

enligt denne.  

 

Intervjuperson 5 hade planer på att läsa högre studier, dock ej direkt efter avslutad 

gymnasieutbildning. Personen var intresserad av ett utbildningsområde, för att det enligt 

denne finns valmöjligheter till ett flertal yrken inom det, samt att deltagaren hade inblick i 

utbildningarna genom bekanta. Av intervjun framkom det att deltagaren ansåg högre studier 

ge möjliggöra förverkligande av karriärsdrömmar. Vidare menade den intervjuade att högre 

studier inte kan garantera arbete, vilket denne menade innebära en ovisshet.  Intervjupersonen 

uppgav att denne planerade ett likvärdigt utbildningsval som övriga i personens familj.  

 

6. ANALYS 

Resultatet visar de förhållningssätt som undersökningsgruppen har till högre studier, vilket vi 

nedan analyserar utifrån betyg, personliga mål, status i relation till utbildning, samt 

utbildningstradition.  

 

6.1. Betyg 

Resultatet av studien visar att fyra av deltagarna ansåg att betyg har betydelse för deras 

förhållningssätt till högre studier, då betyg blir till antagningspoäng som sedan används för att 

söka högre studier. Berggren (2006) har i sin forskning kommit fram till bland annat att betyg 

inverkar vid ansökan och antagning till högre studier.  

 

Vidare visar resultatet av denna undersökning att planering av framtida högre studier delvis 

sker utifrån betyg som enligt elevernas uppfattningar kan skapa möjligheter eller hinder för 

dem till högre studier. Det framkommer att det finns negativa uppfattningar om hur 

betygssystemet i gymnasiet och antagningssystemet för högre studier fungerar. Åsikter om att 

elever med likvärdiga betyg i ett ämne kunde ha skilda kunskaper fanns. Johansson (2009) 

menar att olika framtidsförutsättningar skapas genom att betyg inte bara avspeglar elevernas 

kunskapsutveckling, utan även deras anpassningsförmåga.  

 

Resultatet visade att det fanns uppfattningar om att betygen inte skulle innefatta kurser som 

omfattar ett läsår, utan för en längre tidsperiod. Resultatet visade på att antagningssystemet i 

vissa avseenden uppfattades som orättvist, på grund av att meritpoäng används, enligt en 
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person i undersökningsgruppen. Övervägande del av undersökningsgruppen uppfattade någon 

form av krav gällande prestation fanns i gymnasieutbildningarna. 

 

6.2. Personliga mål 

Resultatet av studien visar att personliga mål hade inverkan på samtliga deltagares 

förhållningssätt till högre studier, då vi tolkar elevernas genomförande av 

gymnasieutbildning, samt deras planer på högre utbildning som en del av personliga mål. Det 

framkom av studien att samtliga undersökningsdeltagare hade för avsikt att genomföra sin 

gymnasieutbildning med målet att påbörja högre studier. En av anledningarna till det var att 

skapa yrkesmöjligheter i framtiden då vissa ansåg att utbildning vid studieförberedande 

program utan högre utbildning, gav små möjligheter till arbete. Enligt Lidström (2009) finns 

det förväntningar om att unga människor själva ska planera sin karriär. Vidare menar 

forskaren att arbetslöshet och social exkludering är risker som finns i och med övergången 

från skola till arbete. Lidströms studie visar på att denna övergång uppfattas som ett försök till 

att bilda ett vuxenliv, samt att hitta och uppnå personliga mål. 

 

Resultatet visar att personliga mål om att bilda familj har inverkan på förhållningssätt till 

högre studier för en av deltagarna, där högre utbildning prioriterades i första hand, därefter att 

bilda familj.  För att uppnå personliga mål i form av karriär ansåg hela undersökningsgruppen 

att högre utbildning var nödvändigt. Byrne och Flood (2005) har i sin studie konstaterat att ett 

av motiven till att välja högre studier är att uppnå personliga mål.  

 

6.3. Status i relation till utbildning 

Enligt resultatet inverkade synen på status i relation till utbildning på en av deltagarnas 

förhållningssätt till högre studier. Vi har tolkat inkomst i form av lön som en del av status, där 

en hög lön, samt attraktiv utbildning påvisats vara skäl till att välja en högre utbildning, vilket 

övervägande intervjudeltagare uppmärksammat i sin omgivning. Vidare framgår det att trivsel 

i arbete i ett fall prioriteras framför en hög lön och ett attraktivt yrke. Berggren (2006) menar 

att bland annat status inverkar vid ansökning, samt antagning till högre utbildning.  

 

6.4. Utbildningstradition 

Resultatet visar att det förekommer utbildningstraditioner och att de har inverkat på elevernas 

förhållningssätt till högre studier. Enligt studien planerade två av deltagarna likvärdiga 

utbildningsval som sina familjemedlemmar, i form av högre studier. Resultatet visar även att 
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övervägande deltagare i studien upplever att utbildningstradition förekom i andra familjer i 

deras omgivning. Byrne och Flood (2005) har i sin studie funnit att föräldrar har inverkan på 

elever vid beslut om högre studier. Vidare menar Jönsson et al. (1993) att ungdomars 

omgivning har betydelse för deras framtidsplaner, med en tolkning om att omgivningen 

inkluderar familjen. Jönsson pekar på ett exempel som innebär att föräldrarnas yrke och 

utbildning avspeglar sig i barnens förhållningssätt till utbildning och arbete. Berggrens (2006) 

studie påvisar att tradition har betydelse för ansökan och antagning till högre utbildning.  

 

7. DISKUSSION 

Nedan diskuteras studien utifrån dess metod och resultat. 

 

7.1. Metoddiskussion 

Intervjuer användes för att samla kvalitativ data till studien, vilka genomfördes som ett 

samtal. Det innehöll två huvudsakliga frågeområden som innefattade frågor ämnade att 

besvara studiens syfte och frågeställningar. Metoden anser vi ge en djupare inblick och 

förståelse för undersökningsområdet, än vad exempelvis en enkätstudie hade kunnat tillföra. 

Vi menar att en annan metod inte hade kunnat ge samma typ av data som intervjuerna 

resulterat i, då vi menar att förståelse för undersökningsområdet kräver ett samtal.  

 

Innan genomförande av studien gjordes övervägande gällande forskningsetiska principer som 

var relevant för studien.  Enligt Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer (2002) ska risker 

för obehag och skada som eventuellt kan orsakas av studien redovisas för deltagaren. Vår 

bedömning var att tillvägagångssättet och resultatet av studien ej kan ge konsekvenser av det 

slaget. Dock menar vi att undersökningsområdet av deltagarna kan uppfattas som personligt, 

vilket vi tagit hänsyn till genom att publiceringen av resultatet är anonymt. Av studien 

framgår ej vilka studieförberedande program som undersökts, detta för att det av oss ej ansågs 

relevant för studiens syfte, samt för att skydda deltagarnas identitet. 

 

Förfrågan om deltagande till undersökningen gjordes personligen, detta för att begränsa 

information om studien för obehöriga, men hänsyn till deltagarna. Ett alternativt sätt att göra 

förfrågan enligt oss hade varit att tillfråga eleverna i helklass, vilket vi menar hade försvårat 

deltagarnas möjlighet till integritet och anonymitet vid publicering av studien. Förfrågan 

gjordes i första hand via e-post, vilket inte resulterade i några deltagare till studien, därför 

övervägdes förfrågan via telefon med kontaktuppgifter från tilldelade klasslistor. Att finna 
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deltagare till studien var tidskrävande i och med väntan på respons via e-post, dock gav denna 

kontakt inte några deltagare. Vi menar att tiden hade kunnat tas tillvara bättre med ett större 

antal förfrågningar om deltagande från början, dock anser vi att det ur etisk synpunkt hade 

varit oriktigt.  

 

7.2. Resultatdiskussion 

Vi menar att resultatet ger en förståelse för det undersökta området och vi ser ett samband 

med tidigare forskning, där betyg, personliga mål, status i relation till utbildning, samt 

utbildningstradition har betydelse för förhållningssätt till högre studier. Resultatet har tagits 

fram med studiens syfte som utgångspunkt och presenterats utifrån studiens frågeställningar.  

 

Insamlad data från intervjuerna som innehållit information om deltagarnas tillhörighet av 

gymnasieprogram samt information om planerade studieval för högre studier, har vi valt att 

inte redogöra för, detta för att skydda deltagarnas identitet. Delar av resultatet som presenteras 

har inte analyserats, då det ej ansetts svara till studiens syfte och frågeställningar. Med andra 

frågeställningar är det sannolikt att resultatet hade sett annorlunda ut. I resultatet används 

begrepp som bland annat attraktiva yrken, högt tempo och hög inkomst. Dessa begrepp kan 

tolkas på olika sätt och därför är innebörden av dem svår att definiera.  

 

Vi menar att resultatet av studien inte kan representera alla elever vid studieförberedande 

program och deras förhållningssätt till högre studier. Dock ger det en bild av hur elevers 

förhållningssätt kan se ut, samt ger en uppfattning om hur de fyra undersökningsfaktorerna 

inverkar, utifrån de fem intervjuer som genomförts. 

 

7.3. Förslag på fortsatt forskning 

Förslag på fortsatt forskning är att utveckla studien med en större undersökningsgrupp för att 

få ett bredare underlag. En geografisk jämförelse skulle kunna ge uppgifter om likheter och 

skillnader i förhållningssätt för olika regioner. De faktorer som analyserats i studien menar vi 

skulle kunna analyseras ytterligare genom en mer djupgående beskrivning och 

karaktärisering. Ett annat förslag är att studera andra eller fler faktorer som rör 

förhållningssätt till högre studier, dock skulle studiens syfte och frågeställningar då inte bli de 

samma. 
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BILAGA 1: Missivbrev 

 

 

Till tredje årets elever på studieförberedande gymnasieprogram  

 

Vi är två studenter som läser Hälsopedagogiska programmet vid Högskolan i Gävle. Vi 

skriver ett examensarbete i Pedagogik med syftet att undersöka förhållningssätt till högre 

studier, hos gymnasieelever som går sista året på studieförberedande program.  

 

Vi kommer att genomföra en undersökning med hjälp av intervju som metod som beräknas 

omfatta ca 60 minuter. Ljudinspelning kommer att göras under intervjun, detta för att kunna 

sammanställa informationen. Deltagandet sker frivilligt och du har rätt att avbryta när som 

helst. Dina svar kommer inte att kunna härledas till dig och insamlad data kommer att 

behandlas konfidentiellt. Det färdiga examensarbetet kommer att finnas tillgänglig via 

databasen DiVA, på Högskolan i Gävle. 

 

Din medverkan är värdefull för studien.  

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Andrea Söderman & Elina Lindqvist 

 

 

Vid frågor eller funderingar vänligen kontakta oss på: 

Mobilnummer: xxx-xxxxxxx           

E-post: xxxxxxxx@hig.se 

   

Vetenskaplighandledare: Inger Ahlgren  

E-post: xxx@hig.se  

mailto:xxxxxxxx@hig.se�
mailto:xxx@hig.se�
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BILAGA 2: Intervjuguide 

 

Förklara hur intervjun går till, samt deras rättigheter som deltagare 

Den beräknade tiden är ca 60 minuter. Vi kommer att spela in intervjun, med hjälp av 

bandspelare. Du har rätt att avbryta ditt deltagande när som helst. Inspelningen kommer 

endast att användas för denna undersökning och dina svar kommer inte att kunna härledas till 

dig. Den färdiga uppsatsen kommer att finnas i databasen DiVA på Högskolan i Gävle. Har 

du några funderingar innan vi börjar? 

 

Intervjufrågor (halvstrukturerad intervju) 

Synen på gymnasieutbildning 

1. Hur ser du på gymnasieutbildning?  

- Fördelar/Nackdelar 

- Den valda utbildningen 

- Nöjd/Icke nöjd 

- Annat 

 

Synen på högre utbildning 

2. Hur ser du på utbildning vid universitet och högskolan? 

- Fördelar/Nackdelar 

- Fortsatta studier, vad? var? 

- Annat 

 

Ställ följdfrågor som går att relatera till: 

- Betyg 

- Personliga mål 

- Status 

- Utbildningstradition 

  

Har du något att tillägga innan vi avslutar? Har du några funderingar? 

Tack för att du tog dig tid att medverka! 
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