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Bakgrund och motivering
Utbildningsnivån i Falkenbergs kommun ligger lägre än
riksgenomsnittet. Avsikten med forskningsprojektet är
att förstå den bristande utbildningsbenägenheten i
Falkenbergs kommun.
Forskningsproblem och metod
Projektet undersöker synen på högre utbildning bland
unga i Falkenbergs kommun. Utgångspunkt tas i unga
personers perspektiv på utbildning och arbete samt hur
omgivningen påverkar de unga i deras framtidsval.
Studien genomsyras av teoretiska perspektiv på kön och
socialt kapital. Kunskapen inhämtas genom enkäter och
intervjuer bland grund- och gymnasieelever, unga
vuxna, gymnasielärare, studie- och yrkesvägledare samt
företrädare för offentligt och privat näringsliv i
Falkenbergs kommun.
Mål
Studien utgör ett underlag för en strategiplan med
målsättning att öka utbildningsnivån bland invånarna i
Falkenbergs kommun.
Resultat hittills
• En stor andel unga anser att de inte behöver högre
utbildning för att få ett bra arbete i Falkenberg
• Flickor vill i större utsträckning än pojkar läsa högre
utbildning men också flytta ifrån Falkenberg
• En stor andel unga saknar stöd från vuxna i skolan
när det gäller val utbildning och framtida yrke
• Den kunskap om utbildningssystemet som finns
inom familjen är avgörande för de ungas framtidsval
• Det krävs metoder för studie- och yrkesvägledning
när det gäller stöd till unga i sina val av utbildning
och yrke
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