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Eleverna och gymnasievalet
Hej!
Gymnasierapporten – ”Eleverna och gymnasievalet” är den andra delen av en ny återkommande
rapportserie med olika teman vars syfte är att öka kunskapen runt målgruppen och dess beteenden och tankar om gymnasiet och allt som hör därtill. Under hösten 2016 gav vi ut en rapport
med fokus mot Yrkesutbildning och målgruppens uppfattningar runt den programformen.
Syftet med den här andra rapporten i serien, som vi valt att kalla ”Eleverna och gymnasievalet”,
är att belysa hur elever ser på gymnasievalet. Vilka svårigheter finns det? Får de tillräckligt med
hjälp? Hur letar de efter information? Dessa är bara några exempel på frågor som vi ställt i den
här undersökningen.
Undersökningen genomfördes i december 2016 bland medlemmar på Gymnasium.se och består
av svaren från 1869 ungdomar som ska välja eller redan har valt gymnasium.
Läs hela rapporten för att få reda på mer intressanta svar och uppfattningar från gymnasieväljarna.
Erik Appelberg
Kommunikationschef, Gymnasium.se

Författare: Erik Appelberg och Albin Alldén
Design: Albin Alldén
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DEL 1
KÖN, ÅLDER OCH
REGION
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Demografiska aspekter
Majoritet av tjejer
En majoritet av de som valt att delta och
svara på vår undersökning har varit tjejer, vilket inte är något överaskande då
tidigare undersökningar har pekat på
samma demografiska fördelning. Detta
kan tyda på att tjejer är mer initiativtagande när det kommer till att söka information om skolor och utbildningar.

mation om gymnasievalet mot elever
som går i årskurs 9. Eleverna söker
information tidigt vilket betyder att de
bygger upp en bild av vilka utbildningar
de tycker är intressanta och vilka som
skolor som de kan tänka sig studera
vid innan det sista året på högstadiet.

Att tjejer är mer intresserade kan kopplas till att de är mer ambitiösa när det
kommer till studier, vilket även anses resultera i att de känner sig mer
stressade över sin utbildning och sina
kommande val som berör detta (SCB).
Releventa respondenter
Både åldersmässigt och geografiskt
så är respondenterna relevanta för
undersökningen då majoriteten av de
som svarat på undersökningen studerar årskurs 9 och är därmed inne i
processen att välja gymnasium, men
de är även jämnt fördelade över landet
utifrån befolkningsmängd. Stockholmsregionen är dock något överrepresenterad, vilket kan bero på att de har
den största konkurrensen mellan skolor och därmed en större anledning till
att söka information inför skolvalet.
Söker information redan i åk 7
Undersökningen visar på att det är
övervägande många som börjar söka
information om gymnasievalet redan
under årskurs 7 och 8, vilket kan anses som tidigt då det är vanligt att skolor och utbildningar väljer att rikta infor-
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Q1: Vänligen ange ditt kön

Svar				

Andel

Kille

22,31 %

Tjej

76,53 %

Annat

1,16 %

FRÅGA 1
En genomgående trend vid undersökningar
av skolinformation är att det är fler tjejer
än killar som väljer att vara aktiva och
söka information. Detta speglas även i vår
undersökning då över 75% av de elever
som deltagit är tjejer. Killarna lyser med sin
frånvaro.

Totalt				1896

Q2: Vilket år är du född?

Födelseår			

FRÅGA 2
Nästan två av tre deltagare i undersökningen
uppger att de är födda under 2001,
vilket innebär att de vid tidpunkten för
undersökningen går i nionde årskursen, och
därmed förbereder sig inför det stundande
gymnasievalet. Den näst största gruppen är
födda 2000, dvs. de som började gymnasiet
hösten 2016. Majoriteten av deltagarna i
denna undersökningen utgörs därmed av de
som ännu inte har gjort något gymnasieval.

Andel

Efter 2002			
1,59 %
2002			
9,55 %
2001			
60,50 %
2000			
17,14 %
1999				7,65 %
1998				2,48 %
Innan 1998			
1,12 %
Annat				
0,32 %

Totalt 				1896
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Q3: Vilket län bor du i?
Program				%
Stockholms län				32,07
Västra Götalands län				16,98
Skåne län					10,76
Uppsala län				4,75
Östergötlands län				3,85
Västmanlands län				3,01
Hallands län				2,80
Örebro län					2,80
Södermanlands län				2,74
Jönköpings län				2,48
Värmlands län				2,11
Västerbottens län				2,00
Dalarnas län				

FRÅGA 3
Deltagarnas geografiska och regionala
hemvist stämmer överens med SCB:s
statistika fördelning över antalet födda år
2001 i de olika länen. Den enda summa
som differentierar är Stockholms län
som uppvisar ca tio procentheter mer i
undersökningen jämfört med antalet födda.
Detta kan förklaras med att Stockholms län
har en större mångfald av gymnasieskolor
vilket innebär en ökad konkurrens vilket
ger fler anledningar för eleverna att vara
intresserade av Gymnasium.se.

1,95

Kalmar län				1,74
Norrbottens län				1,74
Västernorrlands län				1,69
Gävleborgs län				1,64
Kronobergs län				1,58
Jämtlands län				1,42
Blekinge län				1,21
Gotlands län				0,53
Utanför Sverige				0,16

Totalt					1896

Q4: När börjar du leta efter information
inför ditt gymnasieval?

FRÅGA 4
Svaren från deltagarna visar på att intresset
för att söka information inför gymnasievalet
i årskurs nio är nästan lika vanligt bland
de som går i årskurs åtta som nio. Nästan
hälften av eleverna väljer att börja söka
under årskurs åtta, och lika många väljer att
söka i årskurs nio. Var tionde elev börjar söka
efter information redan under deras första år
på högstadiet.
Detta visar att målgruppen är intresserade
av information redan under de första åren av
högstadiet, och att det finns möjligheter till
att försöka nå ut till eleverna tidigt.

Svar				

Andel

Åk 7

10,76 %

Åk 8

43,41 %

Åk 9

45,83 %

Totalt				1896
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DEL 2
VILKEN INFORMATION
VILL ELEVERNA HA
“Jag vill veta om utbildningen
är intressant för mig”
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Elevernas åsikter kring information
Information viktigare än bilder
De tre viktigaste typerna av information som eleverna får inför gymnasievalet är enligt dem själva information
om möjligheter till vidare studier, inriktningar på ett program, och kontaktmöjligheter till skolan. På fjärde plats
kommer information om jobb och yrken
efter utbildningen. Eleverna vill alltså
ha information om vilken utbildning de
kan läsa, vad utbildningen leder till och
hur de kan ställa mer frågor till skolan.
Minst viktigt för eleverna är videos,
bilder och information om föreningar.
Program och omdömen en viktig aspekt när eleverna väljer skola
När eleverna får välja vad som är
viktigast när de väljer gymnasieskola
så hamnar utbildningen i topp, vilket
inte är en överraskning. På andra plats
hamnar recensioner och omdömen
från andra elever, vilket innebär att
eleverna lyssnar väldigt noga på vad
andra elever har att säga. Föräldrars
åsikter och vänners val rankas som
minst viktigt av eleverna, de anser
alltså att de väljer skola individuellt
utan påtryckningar från nära och kära.

de kunde ge en bild av hur det är på
skolorna. Och de tyckte det var bra att
kunna jämföra flera olika skolor. Men
de ställer sig däremot relativt kritiska
mot skolornas egen information då de
anser att den kan vara ensidig och för
positiv.
Öppet hus mest intressant
Sammanfattat så hade de olika informationssätten både många fördelar
och nackdelar, men mest positiva är
eleverna gentemot att besöka öppet
hus. Där får de möjligheten att besöka
skolan och samtidigt prata med elever
som har erfarenhet av skolan, stämningen, lärarna och utbildningarna. Det
som de ansåg vara mest problematiskt
var dock att det var begränsat om tid
och att det oftast inte var under skoltid,
så de såg aldrig skolan under de normala timmarna.

Kritiska åsikter från eleverna angående informationssätt
Bland de olika sätten att hämta information om skolor och utbildningar
(mässa, öppet hus, SYV, internet och
vänner) så var det vissa åsikter som
återkom bland alla. Eleverna uppskattade möjligheten till att få information
direkt från tidigare elever och lärare då
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FRÅGA 5 & 6
Fråga 5 och 6 handlar om vilken typ av information eleverna tycker är viktigt inför gymnasievalet.
I dessa frågor har eleverna betts att gradera olika svar från 1 (som innebär “minst viktigt”) till
5 (som innebär “viktigast”). Utifrån detta får man ut ett medelvärde som då förklarar hur viktigt
eleverna anser att de olika typerna av information inför gymnasievalet är
FRÅGA 5
Utöver dessa graderingar på fråga 5 så kunde även eleverna skriva kommentarer som svar,
vilket gav lite mer information om vilken information som de uppskattar:
Några tog upp att de vill kunna prata med skolans elever för att få mer personlig information
från någon som faktiskt studerar där (vilket är något som återkommer flera gånger i denna undersökning):
“Kunna prata med elever på skolan för att få information om deras upplevelser”
De ville också veta vad som gör skolan unik, dvs. vad som får en specifik skola att sticka ut och vara
mycket bättre än andra skolor:
“Det är viktigt att berätta vad som utmärker skolan så att man kan jämföra olika skolor. Det är
svårt när man inte får ett annat intryck än att det är en vanlig skola”
En variant på Öppet hus är Skuggning där man kan få följa med en elev på en gymnasieskola under
en dag för att få en fördjupad inblick i hur skoldagen ser ut, stämning, lärare och liknande:
“Att man är välkommen att delta i ‘Skugga en elev’ någon dag”
Eleverna saknar också information om hur de kan få stöd från skolan i form av utbildade kuratorer
och pedagoger som kan hjälpa dem om de mår dåligt eller har problem i skolan:
“Information om elevhälsa (psykolog/kurator, skolsköterska, pedagoger etc.)”
Vissa var intresserade av information om hur idrottsutbildningarna fungerar så att de vet att det är
en seriös utbildning och att det inte är för stressig skolmiljö:
“Viktigt att man får veta hur man kan gå RIG, NIU eller LIU, och hur skolan jobbar för att
idrottseleverna ska få det så bra som möjligt. Till exempel om man kan beställa matlådor, om
man kan få skjuts om man har svårt att hinna till träningar osv.”
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Q5: Vilken typ av information om skolan tycker du är viktigast?
Vad du har för möjligheter att fortsätta studera efter gymnasiet
1

2

3

4

0,95 %

2,90 %

12,55 %

33,12 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

49,63 %

Vilka inriktningar det är som erbjuds på ett program
1

2

3

4

0,47 %

2,11 %

15,56 %

38,29 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

42,56 %

Möjlighet att kontakta skolan för att visa intresse/ställa en fråga
1

2

3

4

1,42 %

4,80 %

18,09 %

34,81 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

39,77 %

Vilka möjligheter du har att börja jobba efter utbildningen och förslag på yrken du kan bli
1

2

3

4

3,22 %

8,49 %

17,77 %

30,01 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

39,82 %

Poängplaner där det står exakt vilka kurser du läser
1

2

3

4

1,53 %

7,65 %

22,05 %

37,71 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

29,43 %

Antagningspoäng för utbildningen tidigare år
1

2

3

4

3,16 %

9,28 %

22,47 %

36,60 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

27,22 %

Reportage där du kan läsa hur det är att vara elev på skolan/utbildningen
1

2

3

4

5,54 %

14,56 %

28,85 %

32,28 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

18,04 %

Vilka möjligheter det finns till praktik
1

2

3

4

8,23 %

17,09 %

31,12 %

26,21 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

16,30 %

Vilka möjligheter som finns för att åka utomlands
1

2

3

4

12,39 %

23,00 %

28,43 %

20,83 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

13,92 %

Informativa videos från och om skolan
1

2

3

4

12,39 %

23,95 %

29,38 %

22,94 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

9,81 %

Vilka möjligheter du har att engagera dig i olika föreningar på skolan
1

2

3

4

13,71 %

26,74 %

32,38 %

18,62 %

1

2

3

4

20,41 %

23,26 %

27,69 %

19,20 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

6,65 %

Bra bilder
(minst viktigt)

5

(viktigast)

6,12 %

4,29
4,22
4,08
3,95
3,87
3,76
3,43
3,26
3,01
2,94
2,77
2,66
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Q6: Vad är viktigast för dig när du väljer skola?
Att skolan erbjuder rätt program för mig
1

2

3

4

0,16 %

0,47 %

2,16 %

13,50 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

83,18 %

Recensioner/omdömen från andra elever
1

2

3

4

3,11 %

9,60 %

31,43 %

37,08 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

18,20 %

Att skolan är välkänd och har ett gott rykte
1

2

3

4

3,53 %

10,71 %

28,69 %

38,66 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

18,09 %

Att skolan ligger nära min bostad
1

2

3

4

12,55 %

22,20 %

33,02 %

22,68 %

1

2

3

4

36,66 %

29,54 %

21,99 %

8,39 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

8,81 %

Mina föräldrars åsikter
(minst viktigt)

5

(viktigast)

2,43 %

Att läsa på samma skola som mina vänner
1

2

3

4

44,04 %

30,70 %

17,25 %

6,28 %

(minst viktigt)

5

(viktigast)

1,42 %

4,80
3,58
3,57
2,93
2,09
1,90

FRÅGA 6
När eleverna får svara på vad som är viktigast när de väljer sin skola och utbildning så hamnar
själva programmet/utbildningen i topp, eleverna anser det som viktigast att utbildningen är det
som de vill studera. Recensioner/omdömen, närhet till hemmet och rykte anser inte eleverna
vara lika viktigt men ändå relevant för dem när de väljer skola. Föräldrarnas åsikter och vänners
val är det minst relevanta för eleverna vilket pekar mot att de vill göra ett individuellt val. De fick
även kommentera frågan, och då framkom även dessa svar:
“Att skolans lärare verkar kunniga och är behöriga”
“Att skolan är en trevlig plats med trygghet och ingen mobbning”
“Att lärarna är passionerade och engagerade i sitt ämne och tycker om att undervisa. Att skolan
är mån om elevernas hälsa och lätta att ta kontakt med”
“Känna att det du läser är något som du är intresserad av, för då blir det roligare skolgång”
“Det viktigaste är att du får bra intryck av de som jobbar där på öppettiderna, samt att skolan
ska kunna ge mig det jag vill/behöver om jag har ett sorts handikapp och att jag inte bara glöms
i mitt handikapp och tas förgivet att jag kan göra allt”
“Min pappa vill oftast bestämma mycket och det känns som att han redan har bestämt åt mig
när vi sitter och diskuterar. Därför diskuterar inte jag med honom mer, jag har gett honom
chanser men han verkar inte se det. Därför sa jag till både min mamma och pappa att det är mitt
val och när jag har bestämt vad jag kommer att göra berättar jag det för dem”
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Q7: Vad är bra och dåligt med de olika sätten att få information om skolor?
Vi har ställt olika frågor till eleverna om vilken information som de tycker är viktig inför valet av
gymnasium, och går nu vidare och ställer frågor kring de olika sätten av få denna information.
Eleverna har fått skriva fria kommentarer om vad de tycker är bra respektive dåligt med de
olika sätt att få tag på information genom. Vi har samlat och sammanfattat kommentarerna och
presenterar vad eleverna tar upp mest om de för- och nackdelar som finns.
Eleverna nämner öppet hus som det bästa sättet att få information om skolan, trots att det kan
vara svårt att besöka och att det är väldigt begränsad tid. En kombination av alla de olika sätten
ger dem en bred grund att kunna basera sin information på, och de anger att de använder sig
av sättet parallellt som till exempel att besöka mässor för att kunna gallra ut vilka skolor de ska
besöka på öppet hus.

MÄSSA

+ Möjlighet att träffa många olika skolor på en och
samma plats

- Många som besöker samtidigt, vilket kan resultera i
köer och svårigheter att få tid att prata med skolor

+ Representanter som berättar om skolans verksamhet och vad som är bra med skolan samt elever som
kan berätta om skolupplevelsen

- Skolorna berättar bara om de positiva aspekterna
av skolan, svårt att få reda på vad som är dåligt med
skolan

+ Ett sätt att gallra ut skolor inför öppet hus

- Svårt att hitta rätt skolor

+ Mycket information att ta del av, och man kan få
broschyrer och material att ta hem och läsa igenom

- Vinklade åsikter från skolrepresentanter

+ Möjlighet att vandra runt med
vänner och diskutera samtidigt

- Skolorna presenterar genom onödiga och överdrivna
reklamkampanjer som inte visar hur det är på skolan
- För lite information om för många saker

ÖPPET HUS

+ Får uppleva skolan, dess lokaler och känna på
atmosfären/miljön

- Det kan vara mycket folk där samtidigt, vilket gör att
man inte hinner ställa de frågor som man vill

+ Träffa lärare och elever som berättar om skolan och
utbildningarna

- Personal eller elever kan vara oärliga och inte
berätta om hur det faktiskt är på skolan, utan att de
istället belyser endast de positiva aspekterna

+ Fler personer att prata med jämfört med mässor
+ Få tag på information som SYV:ar kanske inte
tillhandahåller
+ Enkelt att ställa frågor

- Svårt att anpassa sig efter de få tider som finns för
öppet hus
- Får bara se hur det ser ut, men inte att förstå hur
det är att vara elev där. Problematiskt att det inte
sker under skoltid
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SYV

+ Har bra koll och kunskap på olika skolor och
utbildningar

- Svårt för SYV att veta vem du är och vilken skola
eller utbildning som passar just dig

+ Kan ge dig tips som du inte själv ens tänkt på, kan
vägleda dig mot rätt utbildning

- SYV:ar på kommunala skolor försöker rekommendera kommunala gymnasieskolor

+ Du behöver inte söka informationen själv, utan du
pratar istället bara med en SYV direkt

- De vet inte allt, framförallt inte på ett djupare plan,
och då kan man lika gärna använda internet

+ Har objektiv information, och kan ta fram både
fördelar och nackdelar med skolor och utbildningar

- Har ingen inblick i hur det är att vara en elev
- Svårt att få tid med SYV då det är många elever

+ Har koll på behörighet och intagning

- Avråder en från att göra det som en vill göra, är det
inte elevens val?

INTERNET

+ Det finns väldigt mycket information att läsa om
skolor och utbildningar

- Svårt att veta vad som är sant och korrekt. Man bör
tillämpa källkritik då skolorna försöker bara visa den
bästa sidan

+ Du kan själv välja vad du ska läsa för information
+ Man kan läsa omdömen och recensioner från tidigare elever, vilket ger en personlig inblick
+ Många olika perspektiv och man kan bygga sig en
bred bild

- Svårt att få ett komplett och totalt intryck av skolan
- Ingen möjlighet att ställa frågor
- Ensidig information
- Felaktig information då hemsidorna inte är uppdaterade med den senaste informationen

+ Dokumentärer, videos och reportage om skolor
+ Poängplaner, antagningspoäng och liknande

VÄNNER

+ Skönt att kunna prata med äldre vänner som har ny
erfarenhet från skolor och utbildningar

- Man kan tänka väldigt olika och uppfatta saker på
olika sätt

+ Ens vänner berättar inte bara de positiva sakerna
utan även de problem och negativa aspekter som kan
finnas

- Deras information kan vara fel eller att de har hört
ett rykte som de delar med sig av som kan vara
felaktigt

+ Med ens vänner kan man diskutera och resonera

- Subjektiva åsikter och perspektiv

+ De kan ha koll på vad man borde jobba med

- Det kan vara så att man väljer gymnasium efter
umgänge och inte efter den utbildning som man
faktiskt vill gå
- Man kan bli alldeles för lätt påverkad av ens vänner
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DEL 3
SYV
“Vår SYV har inte tid att ha
samtal med oss alla”
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Vad tycker eleverna om sina SYV:ar?
Relativt många som inte får den
hjälp som de önskar
Mer än var tredje elev anser att de
inte får tillräckligt med hjälp från sin
SYV på deras högstadieskolor. Detta
är en relativt hög siffra, men öppnar
upp för möjligheten att dessa elever
söker sin information på andra sätt
istället.
För lite information och tid
När de blev tillfrågade kring varför de
inte känner att de får den hjälp som de
önskar av sin SYV så anger de att det
är både för lite tid med SYV men även
att de får för lite information. Skolor
har oftast en SYV som ska täcka alla
elever på högstadiet, vilket kan vara
påfrestade för dem. Många elever och
begränsat med tid gör att SYV:arna inte
kan sätta sig in i elevernas situation
och önskemål.
Många elever svarar även att de anser
att deras SYV:ar är dåligt insatta vilket
såklart är problematiskt.
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Q8: Tycker du att du får tillräckligt med
hjälp av din SYV i ditt gymnasieval?

Svar				

Andel

Ja

58,76 %

Nej

41,24 %

FRÅGA 8
Majoriteten av eleverna (58,76 %) tycker att
de får tillräckligt med hjälp av deras SYV i deras gymnasieval, men samtidigt är det fler än
var tredje elev som anser att de inte får den
hjälpen.

Totalt				1896

Q9: Varför anser du att du inte får tillräckligt
med hjälp från din SYV i ditt gymnasieval?

FRÅGA 9
De som svarade nej på den föregående
frågan (fråga 8) fick svara på varför de anser
att de inte får den hjälp som de behöver av
deras SYV. Mellan de olika svarsalternativen
var det relativt jämnt, men de alternativ som
fick flest val var att eleverna får för lite tid med
sin SYV eller att de får för lite information av
sin SYV.
Drygt 7 % svarade att de inte behöver
någon hjälp från en SYV, vilket pekar mot att
majoriteten vill ha den hjälp som de kan få.

Svar				

Andel

Jag får för lite tid med min SYV

21,36 %
21,48 %
18,80 %
15,60 %
7,16 %
15,60 %
782

Jag får för lite information från min SYV
Min SYV är dåligt insatt
Jag har inte besökt min SYV
Jag behöver ingen hjälp från min SYV
Annat (ange i fritext)

Totalt				

I de kommentarer som eleverna kunde
lämna i samband med frågan kan man se att
många svarar att det både kan vara för lite
tid och för lite information men även att de
inte har någon SYV på skolan. Detta uppvisar
problematiken med att eleverna inte känner
att de får det stöd som de önskar när de ska
välja gymnasium och utbildning.
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DEL 4
RECENSIONER
“För att recensioner ofta är
ärliga och man kan få flera
olika perspektiv”

17

Recensioner och hur det påverkar
Många läser recensioner
Majoriteten av de elever som har deltagit i undersökningen anger att de läser recensioner.
De som inte läser recensioner gör det
oftast på grund av tidsbrist, ovetskap
om vart de ska läsa recensioner eller
att de hellre vill träffa och prata med
elever än att läsa vad de skrivit.
En insyn i hur skolornas elever har det
De som läser recensioner gör det för
att de vill få en insyn kring hur det är på
skolorna, kvalitén på utbildningar och
hur stämningen är. De tycker att recensioner ger en mer rättvis bild av skolorna, som ofta överdriver de positiva
aspekterna ute på till exempel mässor.
Det kan dessutom vara svårt att besöka skolor om de inte bor i samma stad,
och då erbjuder recensioner ett smidigt sätt att lära sig mer om skolor på
andra orter.
Majoriteten påverkas av recensioner
Nästan två av tre elever som läser recensioner anser att de blir påverkade.
Eleverna visar också på att de inte sväljer all information med hull och hår,
utan är kritiska mot även recensioner.
De menar på att de inte behöver hålla
med recensioner och att recensioner
ofta kan vara polariserade, antingen är
det väldigt bra eller väldigt dåligt, men
att recensioner ändå visar på något.
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Q10: Läser du recensioner om gymnasieskolor inför gymnasievalet?

FRÅGA 10
För att få reda på hur vår målgrupp ställer
sig till just recensioner så ställde vi frågan
väldigt explicit till dem: Läser de recensioner
eller ej?
Svaren visar på att mer än två av tre (67,35
%) elever läser recensioner inför deras
gymnasieval. Följdfrågorna rör sig kring varför
de väljer att läsa/inte läsa och hur de anser
att de blir påverkade av recensioner.

Svar				

Andel

Ja

67,35 %

Nej

32,65 %

Längre fram i denna del så framkommer
det även att de som svarat att de inte läser
recensioner faktiskt läser recensioner, men
kanske inte med samma frekvens och syfte
jämfört med de som svarade att de läser
recensioner.

Totalt				1896

Q11: Av vilken anledning läser du recensioner inför gymnasievalet
Eleverna fick möjlighet att svara fritt på frågan varför de läser recensioner inför valet av gymnasium.
Många svarade att de ville få en möjlighet att höra direkt från riktiga tidigare elever om olika skolor
eller utbildningar, att kunna få en uppfattning från en direkt källa:
“Man får en bra insyn på vilka elever som har gått på skolorna och hur de skriver, deras
intelligens, förmåga och framgång visas ofta i deras texter”
Många menade dessutom på att de kan få reda på sanningen om skolorna eftersom eleverna
vågar skriva om hur det faktiskt är på skolan och på så sätt ge en mer nyanserad bild av skolan,
vilket inte skolan själv gör i sin marknadsföring och information:
“För att få lite mer perspektiv, och inte bara få information från de elever som var med på
öppet hus eller gymnasiemässan där läraren nästan tvingat dem att säga att skolan är bra
känns det som”
En stor del av eleverna tar upp källkritik som anledning då de menar att skolornas information
även måste granskas och ifrågasättas. Recensioner används också som ett komplement till öppet
hus och mässor om eleverna inte har haft möjlighet att besöka dessa:
“Ifall jag inte har en chans att gå på skolans öppet hus då jag inte har tid/inte bor i samma
stad så kan det kännas skönt att se vad andra som har gått på den skolan tycker”
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Q12: I vilken utsträckning påverkar
recensioner dig?

Svar				

Andel

Inte alls

1,64 %

Inte så mycket

33,59 %

Ganska mycket

58,81 %

Väldigt mycket

5,95 %

Totalt				

1277

FRÅGA 12
De som svarade att de läser recensioner på
fråga 10 fick denna fråga kring hur de anser
att de blir påverkade av recensioner. Nästan
65 % anser att de blir ganska eller väldigt
mycket påverkade av recensioner, det vill
säga att för dem så har recensioner en stor
betydelse i deras gymnasieval. Var tredje elev
svarade att de blir inte blir särskilt påverkade,
och endast 1,64 % svarade att de inte alls
blir påverkade. Den stora majoriteten känner
alltså av en effekt och påverkan av att läsa
recensioner.

Q13: Varför påverkas du av recensioner?
De som svarade Ganska mycket eller Väldigt mycket (totalt 832 personer) på fråga 12 fick
följdfågan Varför påverkas du av recensioner. Svaren kom till viss del att likna svaren på fråga 11,
men svaren fokuserade mer på varför eleverna känner att recensionerna de läser påverkar dem.
Framförallt så anser eleverna att vad recensionerna säger måste stämma överens med verkligheten,
åtminstone till viss del:
“De har ju gått på skolan och de vet ju verkligen hur det är, men man vet ju aldrig om man
kommer ha samma syn på det då man kanske inte är lik som person”
Även fast eleverna väljer att vara relativt källkritiska mot recensionerna så menar de ändå på att
det som skrivs ändå måste visa på någon sanning:
“Om jag läser en recension där det står till exempel att eleverna på skolan är otroligt stökiga
och inte alls jobbar bra, att de är störiga och röriga, så vill jag ju absolut inte gå på den
skolan. Men det kan ju också påverka mig på ett bra sätt, exempelvis om alla recensioner
är bra recensioner, så ger det ju mig en positivare syn på skolan och kanske får mig att söka
dit”
De tar upp att hur skolor än kan ha en specifik image så kan man genom recensioner gå djupare
och faktiskt se hur skolan fungerar och elevernas egen syn på skolan inte stämmer överens med
den bilden som målas upp, vilket såklart kan vara både positivt och negativt.
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Q14: Av vilken anledning läser du inte recensioner inför gymnasievalet?
De som svarade nej på fråga 10 (633 personer) fick svara på följdfrågan Av vilken anledning läser
du inte recensioner inför gymnasievalet. En del av svaren var att eleverna inte själva visste varför,
att de inte har haft tid, att de inte orkar eller att de inte hunnit göra det ännu:
“Jag har bara inte tänkt på det. Och dessutom så är det ju alltid individuellt. Men jag har
tänkt att jag kanske borde göra det ändå”
Relativt många svarar att de inte vet vart recensionerna finns att läsa eller att de helt enkelt inte
ens visste att recensioner finns. Andra svarar att de hellre förlitar sig på andra tillvägagångssätt
som till exempel öppet hus eller att prata direkt med en elev från en skola:
“För jag går på öppet hus och får träffa både lärare och elever där jag då ställer frågor om
både utbildningen och hur det är att gå på skolan”
“För att jag kontaktar elever istället och pratar med dem i telefon och får reda på den
korrekta versionen, då vet jag att det är deras personliga åsikt och att inte någon rektor eller
lärare har lagt i sig i recensionen”
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DEL 5
SVÅRIGHETER MED ATT
VÄLJA UTBILDNING
“Jag har ingen aning om vad
jag ska välja för utbildning”
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Stor press och många val
Eleverna tycker att det är svårt att
välja skola och program
Mer än två av tre elever tycker att det
är svårt att välja skola och program till
gymnasiet, vilket är en hög siffra, men
kanske inte så överraskande. Det är ett
stort och svårt val som såklart har blivit svårare, bland annat i och med de
utökade möjligheterna att studera på
andra orter runt om i landet.

som går i skolan för. Ger utbildningen
högskolebehörighet, behöver de läsa in
fler kurser, eller finns det bra jobbmöjligheter efter examen.

Stor press och många utbildningar
att välja mellan
Många upplever att det är en stor press
på dem inför valet av gymnasium och
utbildning. Det finns väldigt mycket
att välja mellan och det är ett val som
kommer att förändra deras liv på något
sätt. De tycker att det är ett stort val att
göra i ung ålder och att de är väldigt
osäkra på vad de vill göra i framtiden.
Många tar också upp att de väljer mellan något roligt, brett, något som ger
jobb, utbildning, att flytta till ny ort och
om de vill lämna sina vänner.
Stöd och framtid, frågor som eleverna vill ha svar på
Den vanligaste frågan som de vill ha
svar på inför deras val av gymnasium
är hur mycket hjälp de kan få i sin utbildning. De verkar finnas en rädsla för
att hamna i stora klasser med oengagerade lärare, vilket då ska resultera i
dåliga resultat eller att inte tycker att
deras skolgång är rolig eller intressant.
De tar också bland annat upp möjligheterna till utbildning och jobb efter
examen, eftersom det är i princip det
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Q15: Tycker du att det är svårt att välja
skola och program till gymnasiet?

FRÅGA 15
För att se hur eleverna känner inför det
stundande gymnasievalet så frågade vi dem
om huruvida de tycker att det känns svårt
att välja skola och program till gymnasiet.
En majoritet på nästan 70 % svarade att
de känner att det är svårt, och drygt 30 %
svarade att de inte tycker det.
De följande frågorna undersöker vad eleverna
upplever som svårt med gymnasievalet samt
vilket information de vill ha.

Svar				

Andel

Ja

69,51 %

Nej

30,49 %

Totalt				1896

Q16: Vad upplever du är svårt med gymnasievalet?
De som svarade ja på fråga 15 (1320 stycken personer) fick följdfrågan Vad upplever du är svårt
med gymnasievalet, där de fick utveckla och kommentera vad de tycker är svårt. Majoriteten av
svaren visade att eleverna känner sig osäkra inför gymnasievalet då de inte vet vad de vill studera
för utbildning på gymnasiet. De känner att det är ett stort beslut att ta när man är 15 år gammal,
och att det finns väldigt många utbildningar att välja mellan:
“Det finns så många skolor och program, och det är svårt då man vill välja något som både
ska passa ens framtid och som man kommer tycka om i tre år”
“Jag tycker att vi får för mycket ansvar och press på oss när vi ska välja ett val som påverkar
oss resten av livet redan vid 15 år”
De känner att det svårt att välja mellan en utbildning som de trivs med och tycker är rolig, om de
ska gå en bred utbildning som ger många möjligheter till studier eller om de ska gå en utbildning
som de vet leder till jobb direkt. Utbildningarna kan dessutom kännas snarlika vilket gör valet
ännu svårare.
“Att både veta vad som är smart och praktiskt, vad man skulle passa bäst på och var man
skulle ha roligast. Finns mycket att räkna in och tänka på. Även avstånd till skolan och att
veta att man ska lämna sin klass”
Det handlar inte bara om att börja studera en utbildning, det handlar om att göra en stor förändring
i sitt liv som kan påverka vart man bor och förändra ens umgängeskrets.
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Q17: Vilka frågor är det du framförallt vill ha svar på inför valet av gymnasium?

STÖD OCH HJÄLP
Något de gärna vill ha information om är kring lärarna på skolan och hur det ser ut med stöd till
eleverna:
“Finns det bra lärare, stöldpedagoger, kuratorer och ledning?”
“Hur är det på skolan? Får man den hjälp som man behöver i sina studier? Är det bra och
välutbildade lärare som kan det de undervisar om?”
De vill veta om de kommer få den hjälp och det stöd som de behöver för att klara av sina studier,
och då även veta om lärarna är bra och engagerade, om det är mycket läxor, och hur höga krav
skolan ställer. Detta är svårt att ge svar på, vilket även eleverna själva förstår då många också tar
upp att de vill ha information från skolans elever direkt:
“Vad eleverna tycker om skolan och varför de valde just den skolan. Hur skolan, miljön och
lärarna är. Hur är svårighetsgraden? Och tycker eleverna att de valt rätt skola?”

HÖGSKOLEBEHÖRIGHET OCH FRAMTID
Andra frågor som ställs är kring vad utbildningarna leder till, om de kan få högskolebehörighet, vad
som krävs för att studera vidare och om utbildningen leder till jobb:
“Vilka kurser jag kommer att läsa på utbildningen. Om utbildningen är
högskoleförberedande, och om den inte är det så vill jag veta vad jag kan bli efter examen.
Eller vad jag behöver lägga till för att den ska bli högskoleförberedande”

UTLANDSSTUDIER
En del studenter ville veta mer om möjligheterna till att studera i andra länder, eller åtminstone
kunna ha praktik utomlands.

PENDLINGSMÖJLIGHETER OCH INTERNAT
Många frågor handlade om information kring vart skolorna är belägna, hur långt det är till skolorna
och hur pendlingsmöjligheterna ser ut. Om det var skolor som låg långt bort så önskade eleverna
infomation om internat eller boende i aknytning till skolan.

ANTAGNINGSPOÄNG
En vanligt återkommande fråga var att det var viktigt för eleverna att se vilka antagningspoäng
som krävdes för olika utbildningar, då de själva var osäkra på om de ens kunde studera vissa
utbildingar.

“VARFÖR JUST DEN SKOLAN”
Eleverna undrar många gånger över varför de ska just välja en skola, och vill då veta vad som gör
skolan unik och så mycket bättre än dess konkurrenter.

25

DEL 6
INFORMATION VIA
NÄTET OCH INTRESSEANMÄLNINGAR
“Jag vill gärna att skolan
kontaktar mig först med mail
eller sms, och sedan via
telefon”
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Använda sig av intresseanmälningar
Nästan alla letar information via
internet
Nio av tio elever som deltog i undersökningen angav att de någon gång
sökt information om gymnasieskolor
på Internet, vilket visar på hur viktigt
det är att nå ut till eleverna via olika
hemsidor. I det digitala samhället är
Internet en självklarhet och det är där
som eleverna väljer att röra sig.
Dessutom allt mer via mobiltelefoner
eller tablets, som börjar ersätta datoranvändandet.
Intresseanmälningar för att få mer
information om skolorna
När eleverna fick svara på hur de vill
använda sig av intresseanmälningar
så svarade en överhängande majoritet
att de vill använda det för att få mer information om en skolla eller utbilding.
Svar ville de få genom mail och att de
då blev tillfrågade mer om vad de ville
ha hjälp med.
De ville inte ha en katalog, broschyr
eller att skolorna skulle ringa upp dem.
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Q18: Har du någon gång googlat efter information om
gymnasieprogram eller annat gymnasierelaterat?

FRÅGA 18
Nio av tio elever har sökt information via Google
om gymnasieprogram eller annat relaterat,
det vill säga att nästan alla elever använder
sig av internet i deras informationssökande.
Detta innebär att hemsidor är kanske den
viktigaste och främsta platsen att nå ut till
eleverna genom.
De vanligaste sidorna som de angav att de
besöker för att få information om utbildning
är skolornas egna hemsidor, Gymnasium.se,
Gyantagningen.se och Gymnasieguiden.se.

Svar				

Andel

Ja

90,88 %

Nej

9,12 %

Totalt				1896

Q19: På Gymnasium.se kan du kontakta en skola genom att lämna dina uppgifter via ett
kontaktformulär. Av vilken anledning skulle du göra en så kallad intresseanmälan?

75 %

50 %

25 %

Svar											

Andel

För att få mer information om en viss skola eller utbildning

71,10 %
36,68 %
30,12 %
22,29 %
14,80 %
3,66 %
1723

För att ställa en fråga
För att få information om antagningspoäng till en skolan
För att få information om när öppet hus är
För att det är större chans att få prata med någon på skolan än om jag t. ex mailar/ringer
Annat (ange i fritext)

Totalt											
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FRÅGA 19
Vi ställde frågan varför eleverna skulle använda en intresseanmälan för att få kontakt med skolor,
och majoriteten svarade att de skulle använda det för att få mer information om en viss skola
eller utbildning (71,10 %). Många svarade även att de skulle göra det för att ställa en fråga, få
information om antagningspoäng, eller information om öppet hus.

Q20:

Efter att du har lämnat en intresseanmälan till en specifik
skola/gymnasieprogram genom att fylla i ett sådant kontaktformulär på
Gymnasium.se - Hur vill du helst att skolan kontaktar dig?

Svar				

Andel

Jag vill att skolan ringer upp mig

6,85 %
51,13 %
10,45 %
6,33 %
23,22 %
2,03 %
1723

Jag vill att skolan mailar mig och frågar vad jag
vill ha hjälp med
Jag vill att skolan mailar mig en broschyr med
info om skolan/programmet
Jag vill att skolan skickar en katalog på posten
Det spelar ingen roll, bara skolan hör av sig på
något sätt
Annat (ange i fritext)

Totalt				

FRÅGA 20
På frågan om hur eleverna vill få svar från
skolan när de skickat en intresseanmälan
så svarar över hälften att de vill att skolan
mailar dem tillbaka och frågar vad de vill ha
hjälp med. Var fjärde elev anser att det inte
spelar någon roll hur de blir kontaktad, bara
de blir det. Relativt få svarar att de vill få ett
telefonsamtal, en digital broschyr eller en
fysisk katalog.
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