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Abstract 
 
This study investigates the reflections and experiences of pupils who have not 
actively selected a specialized subject stream within a profile public school. The 
researchers conceived of this topic because their teaching experience indicated that 
students in non-specialized streams and specialized streams tend to have differential 
learning outcomes. This thought suggested that this was an issue worthy of closer 
and more systematic examination. In response the researchers designed a qualitative 
study that involved ten interviews with boys and girls in grade eight. Key themes 
explored during the interviews were students’ perceptions concerning: the benefits of 
specialized streams for career planning and opportunity; whether freedom to choose 
specialized streams is viewed positively or negatively; the relevance of grades; 
teachers’ expectations about their performance and their own expectations of what 
they can achieve.  The empirical data has been analyzed using a framework that 
draws on theories associated with analysis of class structure from a late modernistic 
perspective. The results show that group solidarity amongst informants was viewed 
extremely highly. Good relationships with classmates and teachers were perceived as 
a crucial factor positively influencing academic performance and attendance at 
school. Connected to the expression of solidarity discussed above, the informants 
used “we and them-thinking” regarding their relationship with the other profile 
classes, reflecting a strong group identity. Perhaps not unsurprisingly and consistent 
with pre-study thoughts grades and career paths through schooling were not highly 
valued by most of the informants. Amongst informants poor academic achievement 
seems to have become normalized perhaps in some cases due to their own low 
expectations and the lack of a supporting intellectual environment at home. In 
conclusion we suggest that this process of specialization has the inadvertent effect of 
perpetuating and reinforcing disadvantage.    
 

Keywords: public profile school, youth, grades, disadvantage, unity, 
modernist, class structure 
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1. INLEDNING 
 

”Jag ville gå i en vanlig klass.”  Denna önskan uttrycks av en elev i årskurs åtta, som svar på 

frågan om varför han inte valt en av de profilklasser hans skola erbjuder sina elever.                 

  

Profileringen av de kommunala skolorna har ökat sedan början av 1990-talet. Allt fler 

kommunala skolor, särskilt i områden med många friskolor, väljer att profilera sin utbildning. 

I mitten på april 2006 läser vi att det moderata oppositionsborgarrådet i Stockholm vill att 

kommunstyrelsen beslutar att alla skolor ska få ha profilklasser. Dessutom vill man från 

moderat håll att skolor ska få sköta intagning och urval efter eget gottfinnande (DN060425).. 

Idag tillåter inte skollagen att kommunala grundskolor med profilklasser låter betyg avgöra 

hur urvalet ska gå till.  

 

I ett presentationsmaterial till föräldrar med blivande sex-åringar, väljer Stockholms stad att 

ha med rubriken ”profil” för varje skola, oavsett om det är en friskola eller en kommunal 

skola (Ullén 2005). Exempel på kommunala skolors profiler är matematik/no, fotboll, bild och 

form, drama, musik/sång och språk. En förälder i färd med att välja skola till sitt barn, 

behöver inte leta efter de fristående skolorna, de är presenterade tillsammans med de 

kommunala och skiljs åt endast genom färgen i rubriken på skolans namn.  

 

Under Lärarutbildningens verksamhetsförlagda utbildning kom vi i kontakt med en av dessa 

kommunala skolor med profil. Vi blev nyfikna på varför vissa elever i den skolan valde 

profilklass och andra inte - hur det är att gå i en ”vanlig klass” i en tid då valfrihet och 

mångfald råder på utbildningsområdet. Det är bakgrunden till vår studie. 
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Skolutveckling under 90-talet och framåt 
 
 

För att sätta in vår studie i ett kontextuellt sammanhang kommer vi att beskriva hur skolans 

förändring på valfrihetens område sett ut från 1990-talet och framåt.  

Möjlighet att välja skola 
 

I boken Pedagogiskt dilemma: Specialundervisning (1998) belyser Peder Haug, professor i 

pedagogik, hur två utbildningspolitiska riktningar har dominerat den offentliga svenska 

hållningen i skolfrågor. Dessa riktningar bygger på två olika perspektiv på social rättvisa och 

tyngdpunkten dem emellan har varierat och förändrats över tid. Den riktning som har sitt 

ursprung i socialdemokratiska tanketraditioner kallas för innovativ och betonar bland annat 

medborgarkompetens, likvärdighet och få valtillfällen. Även betygstillfällen minimeras. Den 

restaurerande inriktningen är traditionellt sett en borgerlig skolpolitisk hållning där man vill 

ge det individuella valet stort utrymme inom och mellan skolor. I en individualiserad 

utbildning är betyg och examina viktiga delar. Trots senare års socialdemokratiska styre ser 

Haug ett stort och förnyat intresse för en restaurerande inriktning av skolsystemet. Han menar 

att detta förhållande avspeglas i läroplanstexter där centrala delar av båda riktningarna finns 

representerade. I vissa avseenden kompletterar inriktningarna varandra och i andra avseenden 

motsäger de varandra (ibid.:25 f.f.).  

 

Startpunkten för den förändrade valfriheten inom utbildningssektorn i Sverige kan sägas vara 

1991, då den borgerliga regeringen tillträdde. Införandet av friskolor skedde då med 

motiveringen att skolsystemet behövde en större variation och flexibilitet vilket en ökad 

valfrihet och ett större utbud av skolor skulle ge. En konkurrens om elever skulle leda till 

vitalisering av hela skolväsendet och en pedagogisk utveckling som skulle ge bättre kvalitet 

på undervisningen. Flera av argumenten för valfrihet och mångfald på skolans område behölls 

när landet återigen fick en socialdemokratisk regering 1994, men man har från 

socialdemokratiskt håll även framfört motargument som varnar för en ökad segregering 

(Skolverket, rapport 271, 2005:8).  

 

Enligt Europakonventionen som sedan 1995 är svensk lag, har föräldrar rätt att välja den skola 

som de anser vara den bästa för sitt barns lärande och utveckling (DN060510). Skolan kan 
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alltså även ligga utanför den stadsdelsnämnd där man bor. Rättigheten finns att välja mellan 

fristående eller kommunal skola. Skolan man väljer tar emot elever i mån av plats men det 

finns alltid en plats reserverad för barnet i en kommunal skola som ligger nära bostaden 

(www.skolverket.se 060504).  

 
Kommunala och fristående skolor 
 
Jämsides med det offentliga skolväsendet finns det alltså sedan 1990-talets början så kallade 

fristående skolor i Sverige. Det som skiljer dessa från de kommunala skolorna är att de har en 

annan ägare (huvudman). Det finns fristående skolor både på grundskole- och gymnasienivå. 

De fristående skolorna är öppna för alla att söka. Olika intagningsregler kan dock förekomma 

när det är fler sökande än platser. Både kommunala och fristående skolor följer Läroplanen 

och de nationella kursplanerna oavsett inriktning eller profil. Ibland har skolorna egna 

ämnen/kurser med egna kursplaner vilka utgör skolans profil. Fristående skolor kan också 

profilera sig genom att lägga utökad tid i ett eller flera ämnen. De fristående grundskolorna 

måste vara godkända av Skolverket. Om den fristående skolan inte följer de regler som gäller 

kan Skolverket återkalla godkännandet. Den kommun som eleven tillhör ger skolan bidrag per 

elev och skolår. Fristående skolor är inte tillåtna att ta ut elevavgifter eller anmälnings-, kö- 

eller registreringsavgifter (www.skolverket.se 060504). 

 

Till en början hade flertalet av de nyetablerade fristående skolorna en speciell pedagogik eller 

kulturinriktning men de senaste åren är allmän inriktning vanligast förekommande. Enligt 

skollagen kan fristående skolor, till skillnad från offentliga, även ha en religiös inriktning 

(ibid. 060504). I Sverige går cirka en halv procent av eleverna i en fristående skola med 

konfessionell inriktning (DN 060510).  

 
Sedan 1992 har utvecklingen gått snabbt då det nya systemet med kommunala bidrag till 

fristående skolor infördes. Läsåret 1991/92 fanns cirka 90 fristående grundskolor. Elva år 

senare, läsåret 2002/2003 fanns cirka 454 verksamma fristående grundskolor. Cirka sex 

procent av eleverna i grundskolan går i någon av de godkända fristående skolorna (2002).   

 

Sammanfattningsvis kan sägas att utvecklingen inom skolsystemet går mot att allt fler 

kommunala skolor får ämnesprofiler och inriktningar medan allt fler friskolor har allmänna 

inriktningar (Skolverket rapport 271, 2005:67). 
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Syfte och problemområden 
 

Syfte 
 

Vi är intresserade av att ta reda på hur åttendeklassare tänker om sin skolsituation och vilka 

eventuella strategier de ger uttyck för kring framtiden. Eleverna går i en skola med 

profilklasser men våra informanter går i den allmänna klassen. 

 

Frågeställningar  
 

I boken Forskningsmetodik –Om kvalitativa och kvantitativa metoder (Holme & Solvang 

1997), menar författarna att utmejslandet av en bra frågeställning kan vara den svåraste och 

viktigaste fasen i hela forskningsprocessen (ibid.:36). För oss kändes det viktigt att formulera 

frågor som verkade intressanta för ungdomarna att tala om. Vi ville också använda ord som 

kändes rätt för oss och inte gamla och förlegade eller kanske svårförståeliga för våra 

informanter. Denna process var viktig för oss, eftersom den är avgörande för det fortsatta 

forskningsarbetet. Utifrån de nedan beskrivna problemområdena, formulerade vi frågor till 

ungdomarna. 

 

• Vad innebär det för de intervjuade eleverna att gå i en allmän klass i en skola med 

profilklasser?   

 

• Hur tänker de intervjuade eleverna om betyg?  

 

• Vilka förväntningar uppfattar de att läraren har på eleverna?  

 

• Uppfattar eleverna att valfriheten, när det gäller skola, inriktning, profil och 

gymnasieprogram, ger chanser och tillfällen att komma närmare ett önskvärt yrke?  
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Metod 
 

Metodval 
 

Kirsti Malterud skriver i Kvalitativa metoder i medicinsk forskning (1998) om den kvalitativa 

metodens betydelse. Hon menar att de kvalitativa metoderna handlar om att tolka och 

beskriva mänskliga uttrycksformer. Syftet med den här studien kan enligt oss lättast 

genomföras genom att använda en sådan metod. Den kvalitativa metoden ställer höga krav på 

forskaren och dennes möjligheter att tolka och det är därför av stor vikt att visa sitt 

förfaringssätt. Studien har även en induktiv1 ansats i en hermeneutisk kunskapstradition 

(ibid.:48). 

 

Urval 
 

Studien består av tio kvalitativa djupintervjuer med åttondeklassare. Att vi valde 

Blommarfältets skola2 för vår forskning berodde på att vi fått djupare förståelse och kunskap 

om just den skolan under vår verksamhetsförlagda utbildning. Vi valde elever från årskurs 

åtta då frågeställningarna i vårt arbete passade bäst på ungdomar som gjort ett val inför sjätte 

klass relativt nyligen, men även snart kommer att stå inför ett nytt val i nionde klass - 

gymnasievalet. Men framför allt tyckte vi att det var intressant att eleverna i denna klass inte 

gjort ett aktivt val genom att gå i Ma/No-klass eller fotbollsklass som Blommarfältets skola 

också erbjuder, utan att de går i den allmänna klassen, det vill säga en klass utan profil. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Med induktiv ansats menas att forskaren har utgått från empirisk fakta och kopplat teorier till detta. 
2 För att anonymisera har vi valt ett fingerat namn på skolan. 
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Tillvägagångssätt 
 

Vi började med att tala med undervisande lärare i 8x3 i Blommarfältets skola för att se om de 

trodde att några i klassen skulle var intresserade av att medverka i en studie som denna. När vi 

fått klartecken från mentorerna skrev vi ett brev som skickades hem till föräldrarna där vi bad 

om tillåtelse att på skoltid få intervjua deras barn.  Vi var tvungna att påminna eleverna flera 

gånger innan de återkom till oss med ett positivt besked. Efter cirka tre veckor kunde vi inte 

invänta fler besked utan kontaktade mentorn och dag och tidpunkt bestämdes för att utföra 

intervjuerna. Vid de två första intervjutillfällena presenterade vi oss och beskrev studien i 

korthet och förklarade hur intervjun skulle gå till. Därefter gjorde vi fyra gruppintervjuer där 

vi båda var med. Två av dessa gruppintervjuer bestod av de tjejer som fått tillåtelse att 

medverka, de andra två bestod av de killar som lämnat underteckande lappar till oss. 

Anledningen till att vi delade in dem efter könstillhörighet var att killarna var på praktik vid 

det första intervjutillfället. Vi antog dessutom att informanterna förmodligen talade om saker 

som de inte skulle ha gjort om vi blandat killar och tjejer.  Vi ville även börja med att göra 

gruppintervjuer för att se vilka av våra frågeställningar som ungdomarna intresserade sig mest 

för. Vi avgränsade på det sättet vårt forskningsfält. Efter att ha transkriberat de fyra 

intervjuerna diskuterade vi vad som verkade intressant att tala mer om.  

 

Två veckor senare återkom vi till klassen för att se vilka som var intresserade att göra 

ytterligare en intervju, men denna gång en individuell djupintervju. Återigen informerade vi 

eleverna om att vad som sades under intervjuerna aldrig skulle nå lärare eller föräldrar och att 

vi i den färdiga uppsatsen skulle bevara deras anonymitet.  

 

Vi hade före besöket bestämt att vi skulle lotta ut tre killar och tre tjejer om det var fler än sex 

som ville samtala med oss. Lottning skedde då det var cirka femton personer som efter 

handuppräckning visat att de ville bli intervjuade. Vi fick låna ett avskiljt grupprum där vi i 

lugn och ro kunde genomföra intervjuerna. Varje intervju varade i ungefär trettio minuter och 

vi medverkade båda aktivt med frågor och följdfrågor. Alla intervjuerna spelades in av två 

bandspelare för att sedan kunna transkriberas av oss båda, var för sig.  

 

                                                 
3 Även klassens namn är fingerat, av samma skäl som ovan. 
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Steinar Kvale talar i Den kvalitativa forskningsintervjun (1997) om hur man vid intervjuer tar 

hjälp av bandspelare eller videobandspelare för att kunna koncentrera sig på ämnet och 

dynamiken i intervjun. Vi ansåg att den icke-verbala kommunikationen så som nickar, 

kroppshållning eller leenden var av stor vikt vid de intervjuer vi utförde, därför 

transkriberades och antecknade vi allt i direkt anslutning till intervjutillfällena så att icke-

verbal kommunikation inte skulle falla i glömska ( ibid.:147). 

 

Utifrån ungdomarnas svar delades informationen in i olika teman.  Kvale beskriver den här 

metoden som ad hoc, vilket innebär att forskaren inte har tematiserat materialet i förväg utan 

sökt mönster och sammanhang i de intervjusvar han/hon fått. Författaren beskriver vidare att 

ad hoc metoden innebär att man fritt kan välja mellan olika tekniker för att analysera 

intervjuerna och skapa mening. Forskaren kan först läsa igenom intervjuerna för att skaffa sig 

ett allmänt intryck, för att sedan gå tillbaka till vissa avsnitt för att räkna yttranden som anger 

olika attityder till fenomen, göra djupare tolkningar av speciella yttranden och så vidare. Vi 

har följt denna metod och funnit sammanhang som fått betydelse för vårt forskningsprojekt 

(ibid.:184). Efter gemensam tolkning av intervjumaterialet fann vi de teman som är grunden 

till vår empiriska analys. 

 

Tillförlitlighet 
 

I en kvalitativ undersökning förutsätter man en sorts ömsesidig tillit och förståelse mellan 

forskare och informant. En sådan situation som bygger på förståelse, skapar också speciella 

förväntningar. Informanten skapar sig snabbt en bild av forskaren. Utifrån detta försöker de 

kanske att leva upp till förväntningarna de tror att intervjuaren har på dem, istället för att ge 

uttryck för de uppfattningar de själva egentligen har. Forskaren måste enligt Solvang & 

Holme (1997), som skriver om problematiken kring detta i Forskningsmetodik Om kvalitativa 

och kvantitativa forskningsmetoder, därför i möjligaste mån försöka få fram de uppfattningar 

som är informantens egna.  Det gör man, menar de, genom att gå in i rollen som lyssnaren 

som är oerhört intresserad av vad informanten verkligen säger (ibid.:98). Även Peter 

Esaiasson (2003) skriver om detta i boken Metodpraktikan. Han menar att det är en stor 

utmaning att komma intervjupersonerna så nära att man verkligen fångar in deras tankevärld, 

man vill komma bortom de politisk korrekta svaren (ibid.:286).  Men även i fall man följer 

alla regler för hur man når bästa och mest ”trovärdiga” resultat kvarstår många faktorer som 
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man bör resonera kring eller kanske berätta, så att eventuella egna tolkningar kan göras av 

läsaren. Vi tror att vad som förmodligen påverkade resultatet var att ungdomarna fick chansen 

att missa ett antal lektioner som kanske enligt dem, var tråkigare än att få medverka i en 

undersökning. Vad som även kan ha påverkat situationen var att vi var två vuxna och en elev 

vid djupintervjuerna. Möjligheten finns att detta gjorde att den enskilda eleven inte vågade 

prata lika fritt som om vi valt att göra intervjuerna en och en. Vi övervägde dock detta och 

ansåg att det förmodligen var positivt för vår tolkningsmöjlighet att låta båda vara med vid 

samtliga intervjuer. En annan sak som bör reflekteras över var att en av oss gjort vår 

verksamhetsförlagda utbildning på skolan och känner eleverna relativt bra. Kanske var detta 

en fördel då eleverna visat förtroende, men det kan även ha varit en nackdel då möjligheten 

fanns att ha blivit sedd som ”lärare” och inte ”neutral” forskare. 

 

I antologin Ungdomsforskning – kritik, reflektioner och framtida möjligheter (Öhlund & 

Bolin 1994) skriver Billy Ehn i kapitlet ”Att tolka intervjuer med ungdomar i multi-etniska 

förorter”, om hur man kan tolka intervjuer med ungdomar på olika sätt. Vi upptäckte efter 

transkribering att många av våra frågor besvarats mycket kortfattat. Först såg vi detta som ett 

tecken på att informanterna inte var så intresserade av att tala eller att vi ställt våra frågor på 

fel sätt. Billy Ehn (1994) menar dock att ungdomar ofta uttrycker sig på detta sätt och menar 

att det i den fragmentariska berättarformen skapas historier genom intervjuarens förmåga att 

hålla sig till ämnet och ställa bra följdfrågor. Detta ställer givetvis höga krav på intervjuaren 

och då vi inte har så mycket erfarenhet av intervjusituationer, blir det extra viktigt att försöka 

tolka det transkriberade resultatet med ett reflexivt4 förhållningssätt. Vi har även märkt att det 

i vissa delar av intervjumaterialet var svårt att plocka ut informativa och åskådliga citat, vilket 

även det kan ha med den fragmentariska formen att göra (Öhlund & Bolin 1994:80). Många 

informanter har fört liknade resonemang kring en del frågor och vi har i de fallen valt att 

citera den informant, som enligt oss, uttryckte sig mest träffande. 

 

Vi har ändrat namnet på den förort vi valde att göra studien i. Detta skulle kunna ses som 

något negativt då läsarna inte har möjlighet att kontrollera referenser vad det gäller statistik 

och annan information gällande förorten. Vi har ändå prioriterat att anonymisera både förort, 

skola och informanter då vi anser att framförallt ungdomarna bör förbli anonyma. Vi tror att 

resultatet kunde ha blivit annorlunda även ifall vi intervjuat exakt samma elever fast vid en 

                                                 
4 Se vidare förklaring av begreppet reflexivitet nedan. 
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annan tidpunkt. Även Malterud (1998) skriver om detta. Hon menar att en studies 

reproducerbarhet – att uppnå samma resultat vid en upprepning av försöket – ofta används 

som ett mått på tillförlitlighet inom forskning, men i allmänhet påverkas emellertid både 

datainsamling, analys, tolkning och presentation mer eller mindre av forskarens egen person 

(ibid.:28).  

 

Reflexivitet 
 

Billy Ehn och Barbro Klein (1999) skriver i Från erfarenhet till text, Om kulturvetenskaplig 

reflexivitet att begreppet reflexivitet kortfattat kan förklaras som tänkandet om sitt eget 

tänkande. När vi i texten talar om att vara reflexiv så menar vi alltså att vi försöker vara 

medvetena om vår egen medvetenhet (ibid.:11). 

 

 Skolmiljön och att vara elev i en skola är för de allra flesta bekant. Vi har alla åsikter och 

minnen om hur det var under skoltiden. Kanske har det varit svårare för oss att verkligen se 

och höra vad ungdomarna uttrycker då vi tror oss ha en stor förkunskap om skolans värld, dels 

som lärare och dels som elever. Kanske är det för bekant för oss. Samtidigt kan detta också ha 

gjort oss till bättre forskare då vi kanske förstått saker som den otränade inte sett eller hört. 

Författarna Ehn och Klein (1999) beskriver även problematiken kring att uttrycka sig på ett 

”objektivt” sätt i den färdiga texten. De menar att ”Det är praktiskt taget omöjligt att skriva 

om människor och samhällsliv utan att använda mångtydiga och värdeladdade begrepp.” 

(ibid.:47). Vi har förökt att ha ett reflexivt förhållningssätt till både analys, skrivande och 

datainsamling. 

 

Esaiasson m.fl. (2003) skriver om hur den så kallade intervjuareffekten, innebär att olika 

synliga egenskaper som ålder, kön och etnicitet hos intervjuarna påverkar hur de intervjuade 

svarar (ibid.:262). Forskarna, vi själva, bestod i det här fallet av kvinnor i 30-40 årsåldern som 

är blivande lärare på grundskole- och gymnasieskolenivå. Det är tänkbart att svaren hade sett 

annorlunda ut om vi varit män eller i en annan ålder. Förutom de synliga egenskaperna 

nämnda ovan består varje grupp av individer som alla har en rad inre egenskaper och 

erfarenheter som påverkar samspelet mellan intervjuare och de intervjuade. Forskarna bildar 

sig snabbt en uppfattning om vad de intervjuade har för egenskaper samtidigt som de 

intervjuade skapar sig en uppfattning om forskarna. Enligt Charlotte Aull Davies (1999), som 
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i boken Reflexive Ethography- a guide to researhing selves and others problematiserar detta, 

är intervjun därför en reflexiv process där varken urvalet eller forskarna kan bytas ut hur som 

helst (ibid.:102). 

 

Ungdom 
 

Det finns många sätt att definiera begreppet ungdom. Thomas Öhlund (1996) menar i 

rapporten Svensk Ungdomsforskning – inriktning, organisation och finansiering från 

Ungdomsstyrelsen, att ungdomsforskning är ett tvärvetenskapligt forskningsområde och 

därför kan begreppet ungdom beskrivas på olika sätt beroende på vad som studeras. Ett sätt att 

förklara begreppet ungdom på kan vara att se det som en livsfas, det är med andra ord en 

period i livet mellan barndom och vuxenliv som kan förstås utifrån historiska, kulturella, 

sociala, fysiologiska och/eller psykologiska perspektiv. Ett annat sätt att förklara begreppet 

ungdom är att se det som en social kategori. Då anges detaljerat de historiska och sociala 

levnadsvillkor som gäller för den grupp som man definierar som ungdomar. Ytterligare ett 

sätt att förklara begreppet på är att använda sig av en empirisk definition, där åldern på 

studieobjektet utgör en avgränsning. Anledningen till detta kan vara att det finns vissa 

rättsliga förmåner och regler som påverkar ungdomstiden (ibid.:4f). Vid 18-20 årsålder börjar 

vårt samhälles formella plikter och rättigheter gälla och då är man vuxen i samhällets ögon. 

Trots detta talas det ibland om en förlängd ungdomstid för en ny grupp ”unga vuxna”, vilket 

kan ses som att vuxenblivandet är socialt konstruerat (Fransson & Lind 2004:11), det är alltså 

inte åldern i sig som avgör om man är vuxen eller ej. 

 

I vår studie befinner sig ungdomarna i ett gränsland mellan barndom och vuxenliv. De har 

funderingar om vad vuxenvärlden erbjuder och strategier för hur man lyckas där. 

 

Tjejer & killar 
 

Vi har valt att kalla våra informanter killar och tjejer. Att hitta ett neutralt uttryckssätt för att 

benämna ungdomar är svårt. Ett alternativ hade varit flickor och pojkar men då de själva 

använder benämningarna killar och tjejer känns det mer rätt av oss att följa det exemplet. 
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2. TEORETISK RAM 

Perspektiv och begrepp i ungdomsforskning  
 

Forskningsfältet som belyser ungdomar, skola och utbildning är stort, brett och i många fall 

tvärvetenskapligt. Ofta relateras kunskapsområdet till frågor om klass- och 

socialgruppstillhörighet, både på strukturell- och individnivå, menar Tallberg Broman m. fl. i  

Likvärdighet i en skola för alla -  historisk bakgrund och kritisk granskning (2002:46).  

  

Vi har inte för avsikt att ge en heltäckande bild av detta forskningsområde, utan väljer att ta 

upp vissa namn och teorier på området som vi stött på vid upprepade tillfällen, under 

utbildningen och då vi sökt litteratur kopplad till ungdomar och skola. Ett urval av dessa 

forskares begrepp, som vi anser vara relevanta för vår studie, beskriver vi nedan.  

 

Uppväxtvillkor och existensbetingelser  
 

Inom ett sociologiskt perspektiv på ungdomsforskning ryms både studier av 

samhällstrukturer, enskilda individers tankar och handlingar och vad som sker i mötet mellan 

dem. Ett antagande, som författarna Jönsson med flera (1993) uttrycker i forskningsstudien 

Skola – fritid – framtid, är att olika uppväxtvillkor och existensbetingelser ger upphov till 

olika subjektiva strategier i förhållningssättet till nuvarande och framtida möjligheter. 

Författarna har följt en årskull elever från olika sociala samhällsgrupper genom grundskola 

och gymnasieskola och baserar sin undersökning om skolans roll i den sociala 

reproduktionen5 på dessa elevers erfarenheter. Författarna undersöker hur samhällets sociala 

skillnader återspeglas i skolsituationen (ibid.:9). Vid tiden för studien gällde den så kallade 

närhetsprincipen; eleverna placeras i den skola som låg närmast bostadsområdet. Sedan början 

på 1990-talet med uppkomsten av friskolor har detta förändrats. Valfriheten när det gäller 

skola, från förskoleklass till gymnasium, både bland friskolor och kommunala skolor, har 

ökat6. När befolkningsgrupper är åtskilda i olika geografiska områden blir skolan relativt 

homogen i sin elevsammansättning. (ibid.:10).  

                                                 
5 Vi återkommer nedan till begreppet reproduktion. 
6 Dock är det fortfarande så att om man inte aktivt väljer en annan skola placeras man efter närhetsprincipen.  
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 ”De sociala skillnader i skolmiljön som följer av den fysiska åtskillnaden av olika 

befolkningsgrupper återspeglas således skolsituationen genom det sätt som skolors och 

klassers elevupptagning sker.” (ibid.:11). 

Författarna fann att denna uppdelning åskådliggjordes även i det dagliga arbetet i skolan, i 

form av olika slags grupperingar, gjorda av lärare och efter elevers kursval. Detta gjorde att 

undervisningsgrupperna i stor utsträckning blev socialt- och prestationsmässigt homogena. 

Förhållandet ökade ju längre upp i utbildningssystemet eleverna kom. Författarna såg även i 

sina analyser att eleverna tidigt i tonåren hade en uppfattning om hur deras framtid skulle 

gestalta sig, i form av tänkta yrkesval, där dessa yrkens sociala status stämde överens med den 

egna sociala bakgrunden (ibid.:11).  

 

Livschanser 
 

Inom detta perspektiv, där man för ihop en strukturell nivå med en individuell, antas att 

ungdomar både formas av och handskas med sina livsvillkor (ibid.:22). Ett begrepp som 

återkommer i sammanhanget är livschanser7 (ibid.:17), vilket definieras som det som är 

särskiljande för hur man lever i nuet. Tidigare och nuvarande existensbetingelser och framtida 

möjligheter ger sammantaget en bild av vem man är, varifrån man kommer och vart man är på 

väg.  Begreppet livschanser rymmer både en objektiv och en subjektiv sida. Till objektiva 

livschanser härrörs förhållanden som har med tillgången till en rad faktorer såsom kultur, 

utbildning, sjukvård och inte minst makt att göra. Dit hör även möjligheten att kunna gå i en 

bra skola. Objektiva livschanser är kvantifierbara, mätbara.  De subjektiva livschanserna 

omfattar upplevelser av den egna tillgången till de faktorer som nämns ovan (ibid.:176). Eller 

annorlunda uttryckt: det som är min egen kvalitativa uppfattning om hur just mina villkor i 

livet ser ut, min egen tolkning och upplevelse av min livssituation. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Begreppet introducerades ursprungligen av den tyske sociologen Max Weber. 
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Reproduktion 
 

Begreppet reproduktion används inte bara i samband med skola och utbildning utan avser 

även i vidare bemärkelse en återskapning av rådande sociala och kulturella förhållanden i 

samhället. Detta sker på olika nivåer och mellan människor i olika generationer, främst genom 

socialisering. Som exempel kan nämnas att barn till arbetare ofta återfinns i arbetaryrken som 

vuxna och att barn till akademiker på motsvarande sätt blir akademiker som vuxna.     

 

Jan Carle (1995) belyser i ”Pierre Bourdieu och klassamhällets reproduktion” den franske 

sociologen Pierre Bourdieu och de centrala frågor han ställer i sina arbeten, nämligen: ”varför 

inordnar människor sig, anpassar sig och handlar så att elitens ställning bevaras till synes 

utan problem?” (Ibid.:361) Utbildningssystemet utgör en central del av reproduktionen enligt 

Bourdieu. I skolan överförs värderingar och normer som är dominerande i samhället och alla 

elever har inte samma möjligheter att ta till sig detta. Därför innebär skolans tanke om att 

behandla alla elever lika att ”de utan medfödd kunskap har än sämre förutsättningar att 

tillägna sig och omvandla kunskapen i utbildningen till den bildning som krävs” (ibid.:363). 

På så sätt sker en reproduktion där skolan har en förmedlande funktion. Reproduktionen av 

klassamhället ska inte betraktas som statisk och oundviklig. I någon mening sker en 

underkastelse inför eliten8 i maktställning som måste förstås och förklaras (ibid.:361).  

 
Bourdieu (Carle 1995) har i flera studier undersökt hur elitens maktpositioner erövras och 

återskapas och hur olika former av kapital spelar en viktig roll i de processer som binder 

samman maktstrukturen (ibid.:355). Det symboliska kapitalet utgörs av värderade företeelser 

och föremål såsom utbildning, pengar, titlar, matvanor etcetera (ibid.:360). Begreppet 

kulturellt kapital förknippas ursprungligen med Bourdieu men kan i dag närmast betraktas 

som allmängods, åtminstone i den pedagogiska debatten. Med kulturellt kapital avses ett slags 

kulturell kompetens som omfattar både kulturella yttringar såsom, konst, litteratur och musik, 

men även det förhållningssätt och den bildning som kan kopplas till olika grupper i samhället. 

Kulturellt kapital ska enligt Bourdieu förstås som en metafor och inte som ett kapital som kan 

investeras i ekonomisk bemärkelse (ibid.:375). Snarare handlar det om en symbolisk tillgång 

(av den ”rätta”  sorten) som krävs för att nå vissa positioner i samhället som genererar status, 

                                                 
8 Bourdieu menar att ”eliten” är positioner i ett socialt fält och ska förstås som en metafor. Positionerna i det 
sociala fältet, som består av tillskrivna och förvärvade maktmöjligheter, innehas av fysiska personer som erövrat 
ställningen som elit (1995:361). 
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makt och befogenheter. Till det kulturella kapitalet räknas också tillgången till den legitima 

kulturen, skolsystemet och den högre utbildningen. Om en elev behärskar det språk och de 

normer som premieras i skolan eller inte, kan vara av stor betydelse för vilka möjligheter som 

står till buds. Det blir en skillnad för individer med eller utan tillgångar i form av kulturellt 

kapital, men tillgången behöver inte vara avgörande för skolframgångar eftersom begåvning 

också påverkar (Jönsson m.fl.1993:26).  

 

Det sista begreppet vi hämtar från Bourdieu är habitus. Habitus är en form av sociala 

relationer som omfattar handlingsmönster, tankesätt och smak hos individer i olika sociala 

grupper och sammanhang. Grunden för en persons habitus är den sociala bakgrunden, var 

man kommer ifrån, men habitus kan förändras utifrån erfarenheter och kunskap om andra 

miljöer. Habitus är en sorts tanke- och handlingsramar som (omedvetet) påverkar hur vi 

uppfattar och tolkar vår omgivning och blir viktigt eftersom det ligger till grund för vår 

livsstil, de val vi gör i livet utifrån det vi vill och tror på. Detta i sin tur hänger samman med 

de olika livsvillkor vi lever under, socialt och ekonomiskt (Carle 1995:383). Habitus kan 

också beskrivas som ett system av vanor, inpräglade i kroppen och sinnet, som avgör hur vi 

tänker, handlar, uppfattar och värderar i olika givna sammanhang. Detta personliga ”register” 

av preferenser kallas även för dispositioner och styr, enligt Bourdieu, våra val. 

 

Känslostrukturer och kommunikationsstrategier 
 

I kapitlet ”När man känner att man vet att man vet vad man känner – känslostrukturer och 

kommunikationsstrategier i skolans vardag” presenterar Mats Trondman två olika 

känslostrukturer, i antologin Varken ung eller vuxen (2001). Begreppet känslostruktur har ett 

nära släktskap med Bourdieus habitus men är hämtat från den engelske sociologen Raymond 

Williams (ibid.:190). Känslostrukturerna får påtagliga konsekvenser för vilka 

kommunikationsstrategier ungdomar väljer att använda sig av (ibid.:192). Trondman 

beskriver en känslostruktur som en ”känsla av vem man är och vad man gör, när man i varje 

ögonblick förstår och hanterar sitt liv mot bakgrund av tidigare erfarenheter och framtida 

möjligheter. Känslostrukturen informerar och vägleder handlandet och får det att kännas rätt 

och riktigt.” (ibid.:190). 

 Alltså avgör känslan individens val utifrån den kommunikationsstrategi känslan leder till. De 

olika sorters känslostrukturer Trondman beskriver är att inte förstå och att  inte bli förstådd. 
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Att inte förstå, beskriver de elever som anser sig höra hemma i skolan och känner att de är 

motiverade att lära sig i skolan. Uppstår det några problem för elevens inlärning så beror det 

på lärarens sätt att förmedla kunskap, eleven ger sig inte utan försöker på många olika sätt ta 

till sig den kunskap som inte riktigt har nått fram. Den andra känslostrukturen, att inte bli 

förstådd, beskriver de elever som inte känner att de hör hemma i skolan. Skolan, menar de, är 

inte till för dem utan för alla andra. De har varken motivation eller förutsättningar att lära sig 

enligt skolans sätt. De ställer sig utanför skolans system på en mängd olika sätt. Trondman 

skriver: 

”att inte vara förstådd innebär att den grundläggande känslan är att man inte 

upplever sig som en för given tagen del av skoltillvaron. Man känner sig 

förfrämligad men saknar språk för att i medveten form uttrycka främlingskapet.” (Ibid.:190).  

De olika känslostrukturerna är ofta klassrelaterade. De växer fram som gemensamma 

erfarenhetsbaserade känslor när människor tillsammans hanterar och erfar till exempel sociala 

vardagssituationer som uppstår hela tiden i skolan (ibid.:191). De elever som inte förstår har 

oftast en sorts kommunikationsstrategi och de elever som inte blir förstådda har en annan. 

Med kommunikationsstrategi menar Trondman på vilket sätt eleverna från de två olika 

kategorierna hanterar tillhörigheten till de olika känslostrukturerna i mötet med läraren 

(ibid.:194). De elever som känner att de inte förstår, använder sig ofta av så kallade 

kommunikativt förståelseinriktade strategier. De försöker på andra sätt att förstå vad de inte 

förstod tidigare till exempel genom att söka upp rektor eller den lärare som missförståndet 

gäller. På så sätt restaurerar och reproducerar de tillvaron i skolan efter de missförstånd som 

uppstår. Det är mycket viktigt för dessa elever att trivas och förstå den skola som finns för 

dem (ibid.: 195). De elever som inte blir förstådda relaterar till lärare på ett helt annat sätt. 

Trondman såg att många elever använde sig av vad han kallar avståndstagande motkulturella 

strategier (ibid.:196). Detta är de strategier eleverna vanligen använder för att vinna fysisk 

och symbolisk mark från auktoriteten och dessutom skapa obalans genom att till exempel 

hålla sig undan, glida omkring, visa ointresse, ställa till med bråk eller tjafs, göra endast det 

som krävs eller ingenting. Killar och tjejer agerar ofta ganska olika i dessa situationer. Killar 

drar ofta till sig uppmärksamhet i grupp, medan tjejer snarare agerar ensamma och mindre 

synligt (ibid.:199). Målet med strategierna är antingen att komma undan den situation som 

eleverna befinner sig i eller att bryta ner institutionen och systemet som ger upphov till 

situationen. Det är alltså inte fråga om mer eller mindre begåvade elever; det handlar snarare 

om att vara mer eller mindre anpassad till skolan och/eller samhället man lever i (ibid.:200). 

De avståndstagande strategier som Trondman beskriver kan man även känna igen i till 
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exempel Paul Willis (1983) sätt att berätta om arbetarklasskillar som tar tillbaka kontrollen 

över sin vardagstillvaro i skolan som inte är till för dem9. 
 

Modernitet 
 

Globalisering, medialisering, teknologisering och konsumtionskultur är exempel på processer, 

ofta kallade moderniseringsprocesser, som präglar samhällsutvecklingen i vår tid (framför allt 

sedan andra världskriget). Dessa processer samverkar och tar sig olika uttryck i olika miljöer. 

Den brittiske samhällsforskaren Anthony Giddens (1996) liknar moderniteten10, eller det 

senmoderna, vid en maskin (som han kallar Jagannath, efter den hinduiske ”världsherren”) 

som med ohejdbar kraft skenar fram. Moderniteten, maskinen går att styra och i viss mån 

tämja och vi måste känna igen både faror och möjligheter när vi färdas i den. Vad som 

komplicerar detta är att den nya och växande kunskap vi får, inte längre av sig själv leder till 

vad som är givet rätt eller fel. Ny kunskap innebär inte automatiskt ”/…/ ett ställningstagande 

för eller emot olika värden.” (Ibid.:145). Vad som är en risk och vad som är en möjlighet kan 

alltså se helt olika ut, beroende på varifrån man väljer att ta sitt perspektiv.  

 

Den tyske kulturteoretikern Thomas Ziehe (1994), anser att det moderna samhällets tendenser 

är ambivalenta. I boken Kulturanalyser – ungdom, utbildning, modernitet, förmedlar Ziehe en 

i vissa avseenden optimistisk syn på samhällsutvecklingen, eftersom han anser att 

moderniteten, eller ”senkapitalismen” som han också kallar den, medför ”såväl nya 

omkostnader och hot som nya öppningar och möjligheter.” (Ibid.:14) Hans beskrivning av hur 

ungdomar formas och låter sig formas har visserligen likheter med reproduktionstanken i 

Bourdieus mening (se ovan), men uppfattas inte (som kanske kan vara fallet med Bourdieu) 

som deterministisk, ödesstyrd11. Det är ur förändrade samhällsstrukturer och 

familjesituationer som ungdomar i dag med egen kraft har en möjlighet att välja andra vägar 

än sina föräldrar. Denna möjlighet ser dock olika ut för olika ungdomar. När traditioner och 

normer ifrågasätts och förlorar giltighet leder det till en process som Ziehe kallar kulturell 

friställning. Detta kan upplevas både som frustrerande och ångestskapande samtidigt som nya 

vägar till identitetsskapande öppnas i en mångfald av möjligheter (ibid.:38). Alltså blir 

samtidens ungdomar i större utsträckning än tidigare generationer friställda från vanans och 

                                                 
9 Paul Willis tankar om detta beskrivs mer ingående nedan. 
10 ”Begreppet modernitet avser de former av socialt liv och social organisation som växte fram i Europa fr.o.m. 
1600-talet och som senare har utsträckt sitt inflytande över hela världen.” Giddens (1996:13).   
11 Om Bourdieus eventuella determinism, se Jönsson m.fl. (1993:27) och Carle (1995:364). 
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traditionens makt och i förlängningen också mer friställda från de band som sociala strukturer 

skapar. Med andra ord; inflytandet från faktorer som klass, etnicitet och kön minskar.  

 

Ziehe (1994) talar också om ett tillstånd hos ungdomar som han kallar understrukturerad 

brådmognad. I detta tillstånd pågår två processer samtidigt; inklusion och exklusion. Inklusion 

som  innebär ett införlivande av olika företeelser och erfarenheter. Kunskap och erfarenheter 

som tidigare uppenbarades för en 20-åring är idag bekant för en 15-åring. Detta leder enligt 

Ziehe till en brådmogenhet hos ungdomar. Den andra processen handlar om exklusion; en 

utestängning till följd av de kommande utstötningsmekanismerna på arbetsmarknaden som 

ungdomarna i många fall har att vänta. Dessa mekanismer kastar sin skugga från framtiden 

över ungdomar och får destruktiva och infantiliserande effekter (ibid.:66). 

 

Ungdomsforskaren Per Nilsson (1998), menar i sin undersökning Fritid i skilda världar att 

ungdomar förhåller sig till modernitetens möjligheter på olika sätt, beroende på vilken 

bakgrund de har. I likhet med Ziehe (1994) påpekar han att unga i dag inte som tidigare 

generationer kan vägledas av traditioner och beprövade vägar mot bestämda mål. Det 

traditionellt gångbara och säkra avseende utbildning och bestämda positioner i arbetslivet 

gäller inte längre. Idag är det svårt för ungdomar att få arbete utan eftergymnasial 

vidareutbildning, samtidigt som högskolestudier inte garanterar arbete, ett förhållande Nilsson 

kallar ”meritinflation” (1998:179). Detta ger konsekvenser för ungas sätt att hantera och tänka 

om framtiden och deras möjligheter att etablera sig som vuxna. 

 Dagens samhälle präglas av en pluralism, en mångfald av livsstilar och identiteter står till 

buds och förmedlas bland annat via media. Samtidigt som mångfalden ökar individens 

upplevda handlingsutrymme att forma sitt liv efter eget tyckande, finns det en baksida av 

medaljen, menar Nilsson. Unga människor kan uppleva valfriheten som ett tvång och en plikt 

– att vara personligt ansvarig för att skapa en så ”lyckad” identitet som möjligt. Betoningen på 

individen skapar förväntningar: ”Om man nu kan göra vad man vill, så måste man också 

försöka göra något bra av sitt liv” (ibid.:34). Sammanfattningsvis kan sägas att det 

senmoderna samhället karaktäriseras av upplevd hög individuell handlingspotential 

kombinerad med hög grad av ovisshet över livsvillkorens beständighet (ibid.:178). 
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Birminghamskolan  
 

Den grupp engelska forskare som kallas Birminghamskolan, betonar individens aktiva 

skapande av sitt sociala liv i förhållande till rådande livsvillkor och samhällstrukturer. I fokus 

för dessa forskare ligger frågor om hur klassförhållanden bestämmer ungdomars liv - hur 

individens möjligheter och begränsningar ser ut inom ramen för de strukturer som finns givna 

för stunden. En av de mer kända och refererade av Birminghamsskolans forskare är Paul 

Willis som i boken Forstran till lönearbete (1983) beskriver  en grupp engelska killar (”lads”) 

ur arbetarklassen. Han följer deras skolvardag och ser hur killarnas arbetarklassidentitet 

krockar med skolans kultur, som är genomsyrad av medelklassens värderingar och 

bildningsideal och därför inte tar hänsyn till deras kompetens och erfarenhet. De unga killarna 

finner olika strategier för att kompensera för den i skolans mening misslyckade skolgången. 

De gör sig själva till ”härskare över kaos och ordning” genom att på olika vis motarbeta 

skolans och lärarnas intentioner. Trots att dessa motståndstrategier för stunden upplevs som 

lyckade av killarna, då de återtar en viss makt i förhållande till skolan och upprättar en form 

av balans, kan de ändå ses som förlorare, då deras framtid som arbetare på fabriksgolvet 

innebär en reproducering av rådande social ordning (Jönsson m.fl.1993:33).  

 
Det finns en koppling mellan Pierre Bourdieu (Carle 1995) och Paul Willis (1983) i synen på 

skolans roll i den sociala reproduktionen. Den bildning som skolan förespeglar som en 

likvärdig möjlighet för alla, men som genom att behandla alla elever som om de hade samma 

kulturella kapital, leder till att de utan medfödd kunskap och tillgång till kulturellt kapital inte 

har samma möjlighet att tillgodogöra sig denna. Som Willis ”lads”, som inte känner igen sina 

erfarenheter från arbetarklassbakgrund i skolan, och istället ägnar sig åt motstrukturer för att 

återta makt och kontroll (Willis 1983:26 ff.) De här tankarna kan, enligt Bourdieu och Willis, 

ge en förståelse av varför och hur det kommer sig att medelklassbarn får medelklassjobb och 

arbetarklassbarn får arbetarklassjobb (Carle 1995:363).  

 23



3. STUDIEN 

 

Förorten, skolan och informanterna 
 
Blommarfältet är ett fiktivt namn. Beskrivningen av platsen stämmer dock  med verkligheten. 

Informationen är tagen från kommunens officiella hemsida där informationen uppdateras ofta. 

Då vi prioriterar ungdomarnas anonymitet väljer vi att inte ange hemsidans Internetadress. 

Detsamma gäller informationen tagen från Utbildningsförvaltningens broschyr, där har vi valt 

att inte uppge sidnumrering för att anonymisera skolan och informanterna. Ungdomarnas 

namn och vissa andra lättidentifierbara fakta är ändrade. Deras framtidsplaner och drömmar är 

dock inte ändrade då vi fann att de hade för stor betydelse för resultatens validitet.  

 

Förorten 
 

Förorten Blommarfältet ligger i Stockholms kommun som har cirka 750 000 invånare. Det tar 

ungefär 15 minuter med tunnelbana från Stockholms Central. Vid Blommarfältets centrum 

finns mataffär, café, kiosk och några småbutiker. Blommarfältets skola ligger fem minuters 

gångväg från tunnelbanan. Bebyggelsen är mycket varierad; här finns 50-talshus, hus byggda 

under miljonprogrammet12 och även helt nybyggda hus. Det finns villor och radhus, hyreshus 

och bostadsrätter. År 2000 bodde det cirka 10 000 personer i Blommarfältet. År 2003 var 29 

procent av invånarna i stadsdelen som Blommarfältet ligger i under 24 år. Arbetslösheten i 

stadsdelen uppgick till 3,8 procent. Samma år var medelinkomsten i Stockholms kommun 283 

000 för män och 207 000 för kvinnor och ungefär densamma i stadsdelen som Blommarfältet 

ligger i. 

 

 

 

 

                                                 
12 Beteckningen avser den svenska regeringens bostadspolitik mellan 1964-1975. På tio år ville man bygga en 

miljon bostäder, där av beteckningen miljonprogrammet (www.elbarrio.se/fororten.htm 060605)  

 
. 
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Blommarfältets skola 
 

I Dags att välja skola! (2005) som ges ut av utblidningsförvaltningen varje år, får de föräldrar 

som ska väjla skola för sina sexåringar, chansen att få lite mer kunskap om skolvärlden. Alla 

fristående och kommunala skolor i Stockholms stad får möjligheten att marknadsföra sig. 

Blommarfältets skola beskrivs som en profilskola med inriktningarna Idrott, Ma/No och 

Bild/Form. Till profilämnena avsätts varje vecka 120 minuter, som tas från ”elevtiden”, det 

vill säga elevens val. De allmänna klasserna använder motsvarande elevtid  till sy- eller 

träslöjd eller till kärnämnen13.  Blommarfältets skola är en F-9 skola med 600 elever. I de 

lägre åldrarna satsar skolan på de estetiska läroprocesserna och språkutveckling. De skriver 

också att deras integrationsundervisning för nyinvandrade elever är uppmärksammad. Vidare 

skrivs även att lärare och elever arbetar i arbetslag. På högstadiet finns arbetslagen A-D. 2005 

genomgick skolan en större ombyggnation och man tror att trivseln kommer att öka då allt är 

klart. Som en kvalitetsredovisning visar Blommarfältets skola att de lyckats med 91 % av 

eleverna genom att de uppnått betyget godkänd i de tre kärnämnena matematik, svenska och 

engelska (ibid. 2005). För att få börja i fotbollsklass i Blommarfältets skola måste man 

prestera väl generellt i skolan. Eftersom man inte får betyg i årskurs fem kan 

klassföreståndarens omdöme om elevens prestationsnivå avgöra ifall eleven blir antagen eller 

inte. Man anser att det blir svårt för de elever som presterar lägre att hänga med i skolarbetet 

då så mycket tid måste läggas ned på fotbollen. Även Ma/No-klasserna har ett visst krav på att 

man ska klara matematiken för att få börja där14. 

   

Den allmänna klassen 8x 
 

I klass 8x går det 20 elever och könsfördelningen är relativt jämn. Majoriteten av eleverna har 

utländsk bakgrund.  

 

Under den verksamhetsförlagda utblidningen visade sig klass 8x ändras ganska radikalt på ett 

och ett halvt år. Från att ha varit en ganska spretig, jobbig, högljudd klass utan direkt 

sammanhållning till att ha blivit en sammansvetsad grupp som verkar känna stor samhörighet 

                                                 
13 Telefonintervju med skolans pedagogiska ledare. 
14 Ibid. 
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med varandra. Som sjua pratades det om klassen i lärarrummet som lågpresterande och 

jobbiga att undervisa. En sådan klass man kanske helst ville slippa att ha i sitt arbetslag. Idag 

är inställningen till klassen en helt annan bland lärare. I intervjuerna har även framkommit att 

de i sexan var en jobbig klass att gå i även för de elever som talar gott om den idag. 

Informanterna säger att det alltid var bråk och skrik under lektionerna och att ingen lärare 

kunde hålla dem lugna. 

 

Informanterna 
 
Av de ungdomar vi intervjuat har vi valt att bara presentera de som är med i djupintervjuerna. 

Vi kommer även att citera informanter fån gruppintervjerna men vi gör alltså ingen närmre 

presentation av dem. Det förekommer att informanterna talar om lärare, för att hålla de 

anonyma har vi även valt att ge dem fingerade namn. 

Joppe 
Joppe är femton år. Han bor med sin mamma och pappa i radhus i en närliggande förort till 

Blommarfältet. Joppes mamma är textillärare för vuxna och pappan ”jobbar med datorer”. På 

fritiden tycker Joppe om att gå till gymmet och träna några gånger i veckan. Joppe vet inte 

riktigt vad han vill syssla med efter grundskolan men tror att han kommer att välja ett 

praktiskt program på gymnasiet. Efter gymnasiet vill han ha ”ett lätt jobb och tjäna mycket 

pengar.” 

Antonio 
Antonio är snart femton år. Han kom från Latinamerika till Sverige när han var sju år. Han 

bodde endast ett år i Blommarfältet innan han flyttade till en förort på andra sidan stan, cirka 

45 minuters tunnelbanefärd från Blommmarfältet. Där bor han med sin mamma, pappa och 

lillebror i en lägenhet. Hans mamma och pappa driver en städfirma. Antonio lärde sig att resa 

till och från skolan själv när han gick i andra klass. För honom var det aldrig aktuellt att byta 

skola då han ”ville vara med sina polare”. På fritiden brukar Antonio spela basket med sina 

kompisar där han bor. Efter nian vill han göra lumpen och om han gillar det vill han 

vidarutbilda sig inom armén. 

Adriana  
Adriana är snart sexton år. Hon kom från Latinamerika till Sverige när hon var tre år. Nu bor 

hon med sin mamma och två bröder i en lägenhet ett tunnelbanestopp från Blommarfältet. 
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Hennes mamma jobbar som personlig assistent. På fritiden umgås Adriana med kompisar och 

sin pojkvän som går i samma klass som hon. Adriana drömmer om att ”hålla på med dans och 

musik” efter gymnasiet. 

Livia 
Livia är femton år och kom från det forna Jugoslavien till Sverige när hon var nio månader. 

Hon har sex syskon där hon är näst yngst i syskonskaran. Hennes mamma är för tillfället 

föräldraledig och hennes pappa är arbetssökande. Han har i sitt hemland arbetat som 

ämneslärare och är nu hemspråkslärare. Livia bor i närheten av skolan i lägenhet med 

mamma, pappa och tre av sina syskon. I framtiden vill hon ”hålla på med mode och design”, 

som är hennes stora intresse.  

Thomas 
Thomas är fjorton år. Han bor med sin mamma, pappa och storasyster i villa i en av de 

angränsande förorterna till Blommarfältet. Thomas är intresserad av musik och ljudläggning. 

Han ”vill i framtiden hålla på med sånt” och har även en del erfarenhet av reklamfilm och 

skådespeleri. Hans pappa driver en byggfirma och mamman blir snart arbetslös men söker nya 

administrativa jobb.  

Pim 
Pim är tretton år och kom till Sverige från ett asiatiskt land när hon var tre år. Hon bor med 

sin mamma, lillasyster och mammans sambo i en bostadsrätt i en angränsande förort till 

Blommarfältet. Mamman jobbar som städerska på ett hotell där sambon även är vaktmästare. 

Efter nian skulle Pim vilja ”plugga japanska i Japan och resa omkring i världen”. På fritiden 

träffar Pim mest kompisar. 
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Redovisning av studien 
 
 

Vi kommer i detta avsnitt att redogöra för informanternas erfarenheter som elever på 

Blommarfältets skola i den allmänna klassen i årskurs åtta. Hur de tänker kring vissa begrepp 

– relationer, stämningen i klassen, skolarbetet, vuxna, betyg, val av skola och framtiden som 

elev. 

 

Under transkriberingen av intervjuerna framträdde vissa tankar hos oss som vi har valt att 

samla under två teman. Det ena rörde relationer och omfattar även sammanhållningen i 

klassen, det andra temat samlar de tankar informanterna uttryckte om varför de valt 

Blommarfältets skola och framtiden, där också betygen och valet till gymnasiet är en del. 

Dessa olika teman eller aspekter, går in i och överlappar varandra. 

 

Relationer  
 
”Människor kan endast förstås i relation till andra människor. Det är i förhållandet mellan 

människor som de viktigaste uppväxterfarenheterna ligger.” 

(Liljeström i Garpelin 1992:11) 
 
Ett av det senmoderna samhällets kännetecken är den ökade individualiseringen. Den 

kulturella friställningsprocessen15 innebär även en ökad subjektivering, vilket enligt Thomas 

Ziehe (1994) leder till en längtan efter att känslomässigt relatera sig till andra människor. 

Detta uttrycks särskilt i förhållande till kravet på bra förhållanden i skola, familj och arbetsliv 

(ibid.:40).  

 
I samtalen med informanterna frågade vi inledningsvis hur de upplevde skolan, vad som var 

positivt och vad som var negativt. Flera av informanterna återkom till hur viktigt det var med 

                                                 
15 Om kulturell friställning, se ovan. 
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vänskap. Nedan berättar Adriana om hur avgörande det är att ha vänner i skolan för att det ska 

vara roligt att gå dit: 

 
Det bästa med skolan är nog mer vännerna, kompisarna. 
Är det därför man går till skolan för att träffa kompisar? 
Nä, men det är bra att ha bra vänner här för då har man något att se fram emot 
när man kommer till skolan. Annars är det jättetråkigt…och så har jag min kille 
här. Det gör att man går till skolan. 

 
 
Vi frågade även om hur de såg på vuxenrelationerna i skolan.  
 

Hur tycker ni att vuxna bemöter er i skolan, är det lätt att prata med dem eller 
svårt eller vad tycker ni? 
Ja, vissa lärare, jag skulle till exempel inte kunna prata med Anna… det går inte, 
det känns som jag inte känner henne. Jag skulle gå till Camilla, det känns som 
man känner henne. (Citat Livia) 

 

Det tycks vara viktigt att man känner sin lärare. Det är inte alla lärare som visar att de bryr sig 

om eleverna, menar en informant, Livia: 

 
Vår mentor hon bryr sig. Hon bryr sig inte bara om betygen utan hur man mår 
också. Hon försöker verkligen hjälpa en. Verkligen. Alla lärare kan vara så om 
de bara vill. Om de vill så kan de. 

 
Eleverna uppfattar även att ”glada” lärare skapar en god relation.  
 

Hasse är så glad och rolig och lätt att prata med. Han pratar på ett kul sätt. Så 
man vill verkligen lyssna på han. Han pratar så att man lär sig, men roligt. En 
del pratar bara tråkigt.(Citat Pim) 

 
Men det är jobbigt när eleverna har vikarier.  Relationen till läraren tycks vara skör och 

vikarier stör kontinuiteten. En av informanterna, Thomas, utrycker en oro inför att Ma/No-

läraren snart ska lämna klassen på grund av föräldraledighet. Detta understryker också vikten 

av relationen som Thomas Zihe (1994) talar om. Man vill ha en känslomässig relation för att 

fungera i skolan. 

 
Jag tycker dom flesta lärarna är bra, jag tycker när det kommer vikarier och sånt 
där är det lite jobbigt faktiskt. Det är jobbigt att hålla på med fler lärare än en. 
Har ni vikarie ofta? 
Nej men nu kommer vi ha det i matte-no. Jenny ska bli föräldraledig nu. 
Hur känns det då? 
Sådär. Kul för henne! (Citat Thomas) 
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Vi fick uppfattningen att Thomas försöker se positivt på den kommande förändringen, men vi 

kunde genom hans tonfall och kroppsspråk utläsa att lärarens kommande föräldraledighet var 

något som bekymrade honom.  

 
I intervjuerna med ungdomarna kunde vi utläsa att vikten av att ha en bra relation med både 

lärare och kompisar var avgörande för trivseln och för hur bra de presterade i de olika 

ämnena.  

 
Sammanhållning 
 
De flesta av informanterna talar i positiva ordalag om sammanhållningen i klassen. I boken 

Ungdomsgrupper i teori och praktik (2002) diskuterar författarna Philip Lalander och Thomas 

Johansson sociologen Zygmunt Bauman och hans begrepp vi-dom. Bauman menar att de 

grupper man skapar gränser mot och inte vill tillhöra kallas för de-grupper. De grupper man 

vill tillhöra kallas för vi-grupper. Bauman menar att varje grupp eller ”vi” behöver ett ”de” för 

att kunna bygga upp sin egen suveränitet. Genom att särskilja sig från ”dom andra” så skapas 

en social distans (ibid.: 31ff). 

 
Vad tycker ni om sammanhållningen i klassen då? 
Den är bra, alla är med alla. Alla är kompisar. Det fungerar. 
Vanliga klasser brukar ju ofta vara så här tre och tre kanske men vi är alla är 
med alla. (Citat Antonio) 

 

Vi tyckte oss se att våra informanter gav uttryck för ett tydligt vi- och dom tänkande. Vi 

uppfattade deras strävan att nå betyget godkänt - men inte så mycket mer, som ett exempel på 

det.  

 
Vi i klassen, vi har bra sammanhållning. De andra kanske är duktiga men de 
har ingen bra sammanhållning. (Citat Joppe) 
 
Tycker du att det är någon skillnad på klasserna eller? 

            Ja det tror jag. Ma/No är de som pluggar, är väldigt duktiga och det har bättre 
betyg. Våran klass är lite mer bråkig tror jag de flesta tror, att vi är de bråkiga 
eftersom vi har haft det ryktet, fast jag tror inte det är så sant. Jag tror vi är 
ganska lugna nu och försöker att jobba och så. 
Men du tror kanske att lärarna tror så om er? 

            Jag tror i alla fall att eleverna och de andra klasserna ser oss som den bråkiga 
klassen fortfarande och de som har sämre betyg också. (Citat Pim) 
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Pim talar ovan om ett vi- och dom. Även Anders Garpelin diskuterar ett slags vi- och dom 

tänkande i boken Ung i skolan (2003). I samband med olika klassbildningsprocesser behöver 

man särskilja sig gentemot de andra klasserna i skolan. Det blir även viktigt för gruppen att ha 

ett gemensamt förflutet.  

 
”Tillsammans med andra bildar vi grupper, där det existerar ömsesidiga uppfattningar om 
hur var och en uppfattar de olika relationerna mellan respektive medlemmar. Gruppen har 
gemensamma händelser som man från och till refererar till. Inom gruppen finns också mer 
eller mindre klara uppfattningar om hur man bör förhålla sig till andra grupper och enskilda 
som finns utanför gruppen.” (Ibid.:27).  

 
 
Thomas berättar om en ganska jobbig klassbildningsprocess och hur klassen var i början i 

sexan: 

Nä, alltså vi var…jag tror att vi var 24 stycken i början av sexan och sen när vi 
slutade var vi åtta eller tio…så det var många som slutade…….…det var några 
från min förra skola då, fast dom slutade redan första veckan för dom ….sökte 
om till nån skola…kom inte ihåg vilken det var… 
Så det kändes direkt att dom ville inte gå här? 
Ja precis…Nej dom gick inte i klassen, utan dom var bara där i nåra dagar. 
Jaha, ok. Men nu är det lugnare tycker du? 
Ja, nu är det lugnare, men nu har vi blivit mer som en klass också. 

 
När vi diskuterade profilklasserna märkte vi hur Thomas förlöjligade de andra klasserna 

genom att förställa rösten. Han försökte låta oss förstå hur nördiga de andra var genom blickar 

och kroppsspråk, utan att egentligen verbalt säga det: 

 
Det här att de andra är profilklasser och att ni inte är det, känner man av det på 
nått sätt? 
Ja…det är ju lite, asså det är ju lite uppdelat, det är ju mer personligheterna asså, 
matte-no är ju matte-no, man märker ju vilken klass de är ifrån… 
Hur märker man det då? 
Man märker det på… asså om dom …säg fotboöösklassen, dom är lite mer 
lugna så här…kan ändå prata liksom. Matte-no, dom är fortfarande lite flamsiga 
men inte så här… och vi är mest lite bråkiga och tjafsar lite mot varandra å sånt 
där…inte bråkar utan skojar med varandra å sånt där. 

 
Även när det gäller betygsmässiga prestationer särskiljer våra informanter sig själva från 

profilklasserna. Här berättar Joppe och Osman: 

 
Hur tror ni de andra klasserna ser på er klass då? 
Vi är typ den dåligaste 8:an. 
Nej det är vi ju inte! 
Har du sett deras betyg? Alla har bättre än oss. 
Men de är ju nördar, kolla på dom ba! 
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Vår klass är alltså sämst.  
Vi har bra sammanhållning. Om man frågar någon i matte/no klasserna- de 
kanske känner varandra men de vet ingenting om varandra. (Citat gruppintervju) 

 
Citaten ovan visar tydligt hur deras gemensamma dåliga betyg skapar en sorts vi-känsla och 

att de utmärker sig på skolan genom sina dåliga betyg och sin goda sammanhållning. I 

enlighet med Paul Willis (1983) studie om skolsituationen för arbetarklasskillarna, kan vi här 

se att våra informanter möjligtvis försöker kompensera en något misslyckad skolsituation, där 

man inte når så bra betyg, med att ha den bästa sammanhållningen på skolan och vara den 

tuffaste klassen i jämförelse med Ma/No - och fotbollsklassen som bland annat Thomas 

berättar om. Vi uppfattade att många av ungdomarna var nöjda med den goda 

sammanhållningen och kanske inte tänkte så mycket på betyg och framtid, åtminstone inte i 

relation till prestation.  Om man utgår från Ziehes (1994) teori om kulturell friställning, där 

han menar att vår tids ändrade samhälls- och familjesituation låter ungdomar av egen kraft 

och vilja, följa en annan bana än sina föräldrar, kan man alltså anta att våra informanter kan 

skapa sig den framtid de vill oavsett bakgrund och livsvillkor. Möjligheten ser visserligen 

olika ut för olika ungdomar beroende på en mängd orsaker. Bourdieu (Carle 1995) uttrycker 

en annan tanke när han diskuterar begreppen habitus och kulturellt kapital. Han menar att för 

att ”lyckas” inom skolväsendet bör man ha det rätta kulturella kapitalet, och på så vis 

reproduceras de rådande sociala och kulturella förhållanden i samhället på ett tydligt sätt i 

skolan. Bourdieu (Carle 1995) menar dock att begåvning också kan spela en roll för att göra 

bra ifrån sig i skolan, vilket dock inte behöver ha med kulturellt kapital att göra. Även om 

man går ut grundskolan med bra betyg behöver det inte betyda att man bryter normen och går 

ifrån de spår som redan föräldrarna plöjt för en. Pim är en av de informanter som Bourdieu 

(Carle 1995) kanske skulle mena vara begåvad men som inte innehar speciellt stort kulturellt 

kapital. Hon berättar hur hon står tillbaka för att få gå med sina klasskompisar som alla 

presterar godkänt. Pim menar att hon ibland känner sig understimulerad. Hon säger själv att 

hon inte utvecklas men tycker ändå att sammanhållningen är det viktigaste.  

 
Dina betyg…blev du nöjd med dom? 

            Jag blev ganska nöjd…ganska förvånad att jag fick ganska bra betyg eftersom 
jag tycker inte att den här skolan lär så bra…det är ganska svårt…..vissa elever 
är inte på samma nivå och de måste ju lära någon nivå så de som är på högre 
nivå de får inte lära sig så mycket. 
Så du skulle kunna komma längre…vidare 
Ja. 
Har du sagt det till någon lärare? 
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            Jag har pratat lite om det på utvecklingssamtalet och de säger att de försöker 
men det är ganska mycket som är på gång nu så jag vet inte riktigt om de menar 
det. 

           Vad är det som är på gång? 
            Jo men de är så mycket med de andra eleverna att de måste komma vidare men 

jag tror nog att det är upp till eleverna också att de verkligen måste koncentrera 
sig.  
Hur känns det för dig lärarnas tid går åt till att hjälpa de som behöver nå G? 

            Jag tänker inte så mycket på det när jag arbetar, men jag tror nog att det skulle 
vara mer intressant och roligt att lära sig mer saker. 

            Har du funderat på om det skulle vara annorlunda om du gick i den här matte-
no-klassen? 
Jag vet faktiskt inte. Jag trivs i den här klassen…så jag vill inte 
byta, alla är med alla och så är det små gäng men det är inte så att man inte 
kan vara med andra för att man har sitt gäng. Det är bra stämning i klassen. 
(Citat Pim) 

 
 
 
”Det är roligt när man förstår” 
 
Informanterna uttrycker också hur ”roligt” det är när man förstår. Flera av dem återkommer 

till känslan av att förstå innehållet i undervisningen, glädjen i att ”kunna”. Så här berättar 

Anyah och Livia: 

 
Om man förstår saker är det roligt, om man inte förstår är det tråkigt, man blir 
bara trött. 
Lektioner är alltid tråkigt…utom typ hemkunskap, det förstår man ju i alla fall. 
Känns det ofta som ni inte förstår? 
Ibland på nåt ämne. Det är alltid något som man inte förstår. Ibland orkar man 
inte, man försöker inte förstå. 
Men om ni frågar om hjälp tycker ni att ni får hjälp av läraren då? 
Ah…Jo..det är bra…..hjälp får man ju men inte alltid förklaringar så man 
förstår. Inte helt och hållet. Man får inte alltid hjälp så man förstår. (Citat 
gruppintervju) 

 
Antonio och Joppe ger uttryck för en liknande uppfattning: 
 

Berätta lite om hur det är i skolan just nu? 
Det är roligt när man förstår…jag skulle inte vara hemma alltså, när man är sjuk. 
Det är bra i skolan om det inte är jobbigt, när det är roligt. 
Vad är det som gör att det blir jobbigt då? 
När man inte förstår. När man förstår det blir roligare, det blir roligt när man 
kan. (Citat gruppintervju) 

 
Trondman (2001) använder två motsatta känslostrukturer, att inte förstå och att inte vara 

förstådd. Känslostrukturerna leder till olika kommunikationsstrategier som tar sig uttryck på 

flera olika sätt. Både killarna och tjejerna uttryckte att det är väldigt jobbigt när de inte förstår. 
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Vi tolkar det som att de vill förstå, men inte får saker och ting förklarat för sig på rätt sätt. 

Livia berättar om sin relation till mentorn: 

 
Får du stöd från lärarna? 
Livia: ja det brukar jag få. De var de som hjälpte mig att få praktik på ett 
designföretag. Vår mentor då. Hon stödde mig ganska mycket. 
Hon, mentorn läraren, hon vill att man ska få högre, högre. Hon stannar ju inte 
bara där även fast jag har G på ett ämne. Det kanske är några andra lärare som 
inte orkar bry sig. 
 

Livia är en av de informanter som uttrycker att hon går till olika lärare för att få den hjälp hon 

behöver. Hon vill förstå och som Trondman (2001) menar restaurerar hon på så sätt tillvaron i 

skolan. Det är mycket viktigt för dessa elever att trivas och förstå den skola som finns för 

dem. Det verkar även viktigt att de känner stöd från lärare som det också är bra att ha en god 

relation till. Många av de elever som går i 8x har under sin skoltid haft sociala problem eller 

inlärningssvårigheter. Skolan valde att lösa ungdomarnas ”problem” genom att placera dem i 

en mindre specialklass för en termin eller två, där de erbjöds mer tid från lärare och även 

arbetsro i en mindre klass. Adriana berättar om tiden i specialklassen, och även efter när hon 

återigen börjat i 8x: 

 
Det enda problemet var att jag skulle komma till skolan, det hade jag svårt med. 
Men annars när jag var i skolan så, allt gick bra, därför sa dom – du behöver inte 
va här, ja´ba – jag vill, nä, du får inte. Ja´ba, ja ja… 
Varför kom du inte till skolan då? 
Jag vet inte…jag orkade inte, jag trivdes kanske inte i klassen, eller asså jag 
hade det ju bra med alla, men de var ändå så här roligt att komma till skolan… 
Blir man som läraren säger att man är? T ex att man inte sköter sig? 
Asså om dom säger så här – du har blivit jättedålig på det här, då är det klart att 
man vill så här få upp det igen, så att de säger igen att nu har det gått bättre. Men 
om man får höra det hela tiden låter det så tjatigt att man inte orkar, det kändes 
som man hade så himla mycket och jag orkar inte mer. (Citat Adriana) 
 

Trondman (2001) skriver om olika strategier att bemöta lärare på i skolan, beroende på om 

man känner att man inte förstår eller känner att man inte blir förstådd. Adriana agerade innan 

hon blev placerad i specialklassen, som en tjej som kände att hon inte blev förstådd. Som om 

skolan inte var för henne. Trondman menar att tjejer, oftare än killar, agerar ensamma och 

mindre synligt, så som Adriana beskriver till exempel genom att inte komma till skolan. Målet 

med strategierna är antingen att komma undan den situation som eleven befinner sig i eller att 

bryta ner institutionen och systemet som ger upphov till situationen (2001:199).  
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Val av skola 
 

I området finns ett antal grundskolor, både kommunala och fristående. Vi var intresserade av 

att veta vilka skäl informanterna uppgav för att de gick i just Blommarfältets skola. Flera av 

eleverna har gjort ett ”passivt val”, det vill säga valt, eller av andra omständigheter börjat i 

den skola de är grundplacerade i. En av dem är Thomas: 

 
Valde du den här skolan? 
Nä jag valde inte den här skolan utan jag… öh, höll ju på med tv-serier och sånt 
därnt då, så jag hann inte söka i tid.  
 

                 
Vi ville även veta om möjligheten att gå i någon av skolans profilklasser påverkade 
informanternas val. 

 

Det här med Ma/No-profil, det var aldrig så att du funderade på att välja det? 
Dom frågade om jag ville börja där, men jag tyckte, jag ville gå i en vanlig skola, eller 
vanlig klass liksom jag ville inte specificera mig i nånting utan…..vanlig klass. (Citat 
Thomas) 

 

Thomas avböjde erbjudandet om att gå i en profilklass med motiveringen att han vill gå i en 

”vanlig klass”. Även Pim använder beteckningen ”vanlig klass” och att hon föredrog det 

framför en profilklass: 

 
Ja, jag tänkte välja fotboll, men jag ville gå i en vanlig klass. 

 
 

Ett par av informanterna i klassen, Isabelle och Maria, hade dock från början valt att börja i 

profilklass, men bytte för att ”det var för svårt eller det var för avancerat.” 

Pim frågar Isabelle och Maria varför de gick i Ma/No klass: 

 
Jo för att vi valde det i 5:an, vi visste inte något om vanlig klass och vi ville ha 
lite matte och så. (Citat gruppintervju) 

 
Dessa elever har en annan erfarenhet. Vi tolkar det som att de inte ”visste” att det fanns 

möjlighet att gå i en klass utan profil, att det de kallar ”vanlig klass” är en allmänklass som 
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också är valbar. Citatet visar även att ett val som görs i årskurs fem kan komma att ändras 

längre fram. Majoriteten av våra informanter saknar det kulturella kapital som uttrycks i en 

familjetradition av högre studier. I undersökningar om social snedrekrytering har framkommit 

att en av flera samverkande faktorer är utfallet i de olika valtillfällen och delningspunkter som 

finns i skolsystemet. För varje val ”tenderar ungdomar från högre socialgrupper att oftare än 

andra ungdomar välja de alternativ som leder vidare till fortsatta studier.” (Fransson & Lind 

2004:44). Begreppet social snedrekrytering används ofta i samband med utbildningsfrågor för 

att beskriva och förklara varför det finns en högre andel barn till medelklassföräldrar, än 

befolkningsfördelningen i samhället i övrigt, ju högre upp i utbildningssystemet man kommer. 

På motsvarande vis finns det en lägre andel barn från arbetarklassfamiljer (Tallberg Broman 

m.fl. 2002:49). I en studie om hur friskolorna påverkat utbildningssystemet framkom att 

valfriheten är starkt kopplad till familjens socioekonomiska ställning (Skolor som alla andra? 

Med friskolor i systemet. 1991- 2004 Rappoprt 271:2005:33 Skolverket).  

 

Våra informanter gjorde sitt första val i årskurs fem och redan där fanns möjligheten att välja 

den mer teoretiskt inriktade profilen som erbjuds  i en Ma/No klass. 

 

Betyg 
 

Flera informanter menar att man har liknande betyg i klassen, prestationsnivån är ungefär lika 
hög.  
 

Ligger ni lika på betygen i klassen? 
Nästan alla har lika eller samma betyg, och det är bara en som har bäst betyg av 
alla och det är Pim. Hon har alltid fått vg eller mvg. 
Är det några som aldrig klarar g? 
Jaa, en eller två kanske. (Citat Adriana) 

 
Ett par av killarna, Johan och Osman, för ett liknade resonemang.  
 

Alla har bättre betyg än oss………..vi har bara G och IG. 
Varför tror du det är så då? 
Det började i 6:an, vi missade mycket. Vår klass var stökig. Vi missade mycket 
grundgrejer.  
Alla var stökiga…jag tror inte vi lärde oss något på hela 6:an. (Citat 
gruppintervju) 

 
Informanterna menar att man påverkas av varandra när det gäller betyg. Johan berättar: 
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Folk satsar bara på G, om man går i en klass där alla satsar på MVG och VG, 
då man blir så också, man gör som alla andra. 

 

Några informanter, Joppe, Osman och Johan, anser att lärarna inte förväntar sig prestationer 

som ger högre betyg än godkänt. 

 
Tror ni att läraren har högre förväntningar på Ma/No klasserna också? 
Någonting säger mig att de får bättre betyg fast de inte är värda det. 
Osman: Eftersom lärarna vet att vi bara satsar på att få G, de tar bort målen för 
MVG och VG. 
Vad tycker ni om det då? 
Skit. 
Dåligt. Det är kanske inte alla som satsar på G, det kanske finns de som satsar 
lite högre. 
Inuti, man vill ha bra betyg men man säger att man inte kämpar så mycket. 
(Citat gruppintervju) 

 
Klass 8x är betygsmässigt sett, relativt homogen.  Vi tolkar det som om det i sådan klass kan 

vara svårt att vara den som satsar på ett högre betyg än klasskamraterna. Det tycks finnas en 

betygskultur i klassen, som omfattas av både lärare och elever.  

 

Vissa ämnen är svårare än andra att få godkänt i, menar Joppe.   
 

Men det är bara i vissa ämnen man pallar, inte i alla. Till exempel i No, man vet 
att det är omöjligt att få mer än G. 

 

Betyget kan också bero på läraren. Joppe, Johan och Osman beskriver läget i engelska.  

 
I engelska har nästan alla IG 
Alla hade IG utom typ tre stycken. 
Men tror ni att hon (läraren) gjorde rätt då? 
Men alltså vi lärde oss ingenting på lektionerna. För hon var inte så bra. Hon 
var värdelös...(Citat gruppintervju) 

 
Johan och Osman beskriver en situation där de inte lärt sig något och därför inte får godkänt. 

Vi tolkar det som att informanterna tycks uppfatta att det är upp till eleverna själva att visa sig 

värda betyget godkänt. De konstaterar att läraren var ”värdelös”, men de kräver inte 

förändring i form av exempelvis undervisning anpassad efter deras behov och förutsättningar. 

Thomas uppfattning om möjligheten att få godkänt betyg skiljer sig från Johans och Osmans: 

 
Ja, jag var väldigt nöjd…det var inget underkänt eller nånting så att…allt låg så 
att man kan bygga upp det…. 
Visste du det, vad det vad du hade väntat dig? 
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Ja, det är många såna här…man ligger mellan G och VG grejer, men det var det 
jag menade, man bygger upp det, det är lätt att bygga upp. Det var bara 
smågrejer jag måste förbättra. 

 

Thomas uttrycker en tro på att det är möjligt att påverka sitt betyg. Hans subjektiva 

livschanser ser ut på ett annat sätt än Johans, Joppes och Osmans.  Thomas har till följd av hur 

han upplever sin situation och sina möjligheter en annan inställning till skolarbetet. I skolans 

värld kan det vara viktigt att ha ”rätt syn på sig själv” och tro att det går, att kunna identifiera 

sig med det språk och den kultur som dominerar i undervisningen, för att se och ta tillvara på 

möjligheterna. I den bemärkelsen kan sägas att Thomas besitter ett annat kulturellt kapital än 

de övriga killarna i klassen, vars förhållningssätt till skolan ser annorlunda ut. 

 

Framtid 
 

Trivsel och relationer i skolan är viktigt för informanterna. Detta gäller även för synen på 

gymnasiet och ett framtida yrke. Pim, Isabelle och Adriana berättar: 

 
Man vill ju ha ett roligt jobb som man tycker är kul.. 
Jag vill ha något roligt annars är det inte lika kul om man inte trivs….jag vill bli 
stylist eller hårfrisör. 
Det känns tråkigt om vi skulle tappa kontakten med alla…Man undrar hur det 
kommer va i den andra klassen eller när jag kommer att gå i gymnasiet…om det 
kommer va såhära, om jag kommer trivas, och det är så här lite läskigt 
faktiskt…(Citat gruppintervju) 

 
Att det kan finnas något ”läskigt” med valet till gymnasiet och framtiden återkommer Livia 
till. 
 

Nej det känns nervöst…och det verkar ganska tungt typ…går det så här så går 
det så här…Det blir ju läskigare ju äldre man blir…man får ju större ansvar. 

 
Vi fick uppfattningen att framtiden känns ”läskig” ur flera aspekter. Dels att man inte vet hur 

relationerna där kommer att se ut, om man kommer att hamna i en klass där man inte känner 

någon. Vi tycker oss också se en mer existentiell ängslan inför framtiden som kan kopplas till 

det ökade ansvar Livia nämner att hon känner. Ett av vår samtids kännetecken är att individen 

har ett stort antal valmöjligheter. Samtidigt som det kan innebära en stor frihet för ungdomar 

att kunna inrikta sig på något de verkligen är intresserade av, finns det en risk för att 

misslyckas, att valen man gör inte faller väl ut.  
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Flera av våra informanter säger att de vill ha ett ”vanligt jobb”, ett yrke, och några tror att ett 

praktiskt program kan leda till arbete. Så här berättar Osman och Antonio: 

 
Egentligen, jag skulle vilja göra något vanligt… inte något stort… egen affär… 
bara sitta där och ruttna… 
Jag tänker också läsa någon praktisk linje…man lär sig göra någonting, ett yrke 
liksom. Jag vet inte…(Citat gruppintervju) 
 

Att utbilda sig till ett yrke så snabbt som möjligt är en utbildningsstrategi som flera av våra 

informanter ger uttryck för. Tidigare forskning visar att det är vanligare bland elever vars 

föräldrar inte har akademisk bakgrund att välja ett yrkesförberedande program. Det kan delvis 

förstås av att olika system av dispositioner, habitus, påverkar valen. De yrken som 

förekommer i den familj man växer upp påverkar tankarna på det egna yrkesvalet. Antonio 

berättar längre fram i intervjun om att han vill bli yrkesmilitär, precis som hans pappa var i 

hemlandet. Antonio visste inte vad pappan hade haft för uppgifter i det militära, men han hade 

fått veta att det var ett bra yrke och att man fick ”vara ute i naturen”.  

 

Endast en av våra informanter är inriktad på teoretiska studier, Pim. Hon tänker att ett 

teoretisk program ger möjligheter till arbete:  

 
Jag vet inte, jag tror jag ska ta samhälls…den linjen för då får man mer jobb. Jag 
vet inte riktigt vad jag vill bli när jag blir stor, men jag vill plugga utomlands 
efter gymnasiet kanske. Kanske Japan. 

 
Eftersom Pim också beskriver att hon tänker sig studier efter gymnasiet, uppfattar vi det 

som att hon inte tror att det räcker med samhällsprogrammet för att få ett arbete i 

framtiden. Hon är också den som har de högsta betygen i klassen. Precis som Thomas 

utrycker Pim en inställning till framtiden,  som kan sägas vara präglad av hennes 

livschanser.  

 

Tre av ungdomarna uttalar att intresset får styra valet till gymnasiet och alla tre tycks vara 

medvetna om att det krävs höga poäng för att komma in på de önskade programmen. Thomas 

har tidigare arbetat som barnskådespelare och filminspelningarna har gjort honom intresserad 

av ljudteknik och musikproduktion. 

 

Jag tänkt att gå nåt gymnasium i media eller ljudteknik, musik…produktion och 
sånt där. Det är musik jag vill hålla på med. För jag har sett att det finns en linje 
som heter musikproduktion. 
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Är det svårt att komma där eller? 
Ehh, det är väl hyfsat svårt, det är en svår, det är ett svårt jobb, asså det är 
väldigt svårt att få jobb i det….för att det är inte så stort…(Citat Thomas) 

 

Livias stora intresse är att designa och sy kläder. Hon vet vilken skola hon ska söka både till 

gymnasiet och senare, för att nå sitt mål och bli designer,. 

 
Jag vill börja på St. Marcus…det är en designskola. Det är svårt att komma in på 
den. 
Sen vill jag gå i en skola i Borås, på universitetet.  Tillskärar och 
designuniversitetet, det är den jag vill gå. (Citat Livia) 

 

I likhet med Pim nämner Livia studier på högskolenivå, även om det är en yrkesutbildning, 

snarare än en teoretisk.  

 

Adriana var i mellanstadiet med i TV-programmet ”Småstjärnorna” och vill utveckla sitt 

intresse för sång och musik i gymnasiet.  

 
Jag vill gå på så hära sång och danslinje…vill jag.  
Tror du det är svårt att komma in på såna skolor? 
 … det är ju bara mina betyg…om jag för veta hur många poäng man behöver 
för att komma in så skaffar jag dom poängen. 
Är det nåt du vill jobba med sen? 
Jag men jag är inte så säker det är nåt jag vill i alla fall, men annars är det så här 
barn och fritid och sånt. (Citat Adriana) 

 
Vi uppfattade det som att Adriana har en reservplan färdig, i fall hon inte kommer in på det 

önskade programmet. Hon har haft svårt att få godkänt betyg i flera ämnen och är inte säker 

på att komma in på det önskade programmet. ”Barn och fritid” är ett program med lägre 

betygskrav som därför ligger närmare Adrianas möjligheter, hennes upplevelse av sina egna 

livschanser. Livia har en förälder med akademisk utbildning, vilket kan ha påverkat hennes 

strategier för framtiden.Hon och Thomas berättade inte i intervjuerna om de hade några andra 

alternativ till de önskade programmen. De tycktes vara starka i sin övertygelse om att intresset 

skulle leda fram till den önskade yrkesinriktningen. Per Nilsson (1998) fann i rapporten 

”Fritid i skilda världar” en ny tendens bland ungdomar, att intresset, det man ägnar sig åt på 

fritiden, kan leda fram till ett yrke. Många fritidsintressen kräver ett stort kunnande inom ett 

specialiserat område och kan därför ses som informell yrkesutbildning (ibid.207). Dit kan 

både musik och design och tillverkning av kläder räknas. Därför ser vi Thomas och Livias 
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framtidsplaner som exempel på att distinktionerna ”mellan utbildning och fritid samt mellan 

arbetsliv och fritid håller på att luckras upp i vårt samhälle.” (ibid.:207). 

 

När vi frågar Livia om hur hon tror att det kommer att gå i framtiden berättar hon att det finns 

ett  orosmoln, något som kan komma ivägen för hennes planer, som hon själv inte kan rå över: 

Bara jag vill och kämpar och så där och inget står i vägen. 
Vad skulle kunna stå i vägen då menar du? 
Om jag skulle få problem hemma eller nåt, det stör ju väldigt mycket. 
Menar du att det är nu det gäller? 
Ja, det är därför det kan gå hur snett som helst, det är nervöst. 

 
Livia tar hänsyn till sin familjesituation när hon förmedlar sina tankar om framtiden - även om 

möjligheterna finns, gör även riskerna det.  

 

Sammanfattning 
 

Relationer är viktigt för hur våra informanter upplever sin skolsituation, både till 

klasskamrater och till lärare. Majoriteten av ungdomarna vi intervjuat tycker att klassen har en 

bra sammanhållning, bättre än de andra klasserna på skolan. ”Vi” i den egna klassen särskiljs 

genom sammanhållningen mot profilklassernas ”dom”, och skapar ett socialt avståndstagande. 

Vi ser att flera informanter ger uttryck för kommunikationsstrategier kopplade till 

känslostrukturerna ”att inte förstå” respektive ”att inte vara förstådd”. Ingen av informanterna 

uppger att de aktivt har valt den allmänna klassen på Blommarfältets skola. Ett par av dem 

valde skolans Ma/No profil, men bytte senare. Flera informanter menar att de ville gå i en 

”vanlig klass”, vilket deras passiva val i praktiken leder till. Att inte aktivt ta del av 

möjligheten att välja en profilklass i den kommunala skolan leder alltså till en placering i en 

allmän klass, ”vanlig klass” vilket framstår som önskvärt för våra informanter. 

 

Relationer och betyg återkommer i många delar av samtalen. Betygen utgör en del av 

sammanhållningen i klassen, de blir något som är gemensamt för gruppen. ”Vi” har sämre 

betyg än ”dom” och på så vis särskiljer informanternas tankar om betygen klassen från de 

andra, från eleverna i profilklasserna.  

 

Ett par av informanterna berättar att de har godkänt i alla ämnen, att de vet att de kan om de 

vill, andra uppfattar att det kan vara i det närmaste ”omöjligt” att nå betyget godkänt. 
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Informanterna förhåller sig på olika sätt till möjligheten att tillgodogöra sig skolarbetet, vilket 

vi kopplar till två olika känslostrukturer med tillhörande kommunikationsstrategier. 

 

Informanternas tankar om framtiden kretsar dels kring betyg, att ha tillräckligt med poäng för 

att komma in på det gymnasieprogram man önskar och dels ger ett par informanter uttryck för 

oro inför det ansvar som framtiden bär med sig. Flera informanter tänker sig ett 

yrkesförberedande program, en informant vill välja ett studieförberedande teoretiskt program 

och ett par vill att fritidsintresset ska leda till arbete i framtiden. Sammantaget ger ändå 

informanterna uttryck för en viss tilltro till framtiden och de egna möjligheterna även om 

deras strategier och livschanser ser olika ut.  

 

 
 

 42



4. AVSLUTANDE DISKUSSION  
 

För att återgå till vårt syfte med studien, att ta reda på hur en grupp elever i årskurs åtta i 

allmänklass i kommunal profilskola tänker om sin skolsituation, ser vi att relationer,  

sammanhållning, att förstå eller inte, val av skola, betyg och framtid framträdde som centrala 

områden för informanterna.  

 

När det gäller sammanhållning, tror vi att det faktum att informanterna betonade klassens 

sammanhållning kan bero på att de har blivit sedda som den svaga klassen med jobbiga 

elever, både i egna och i andras ögon. Vi tror även att det kan vara andra faktorer som 

förstärker deras vi-känsla. En del av eleverna har gjort ett passivt val, det vill säga inte aktivt 

valt den allmänna klassen. Flera har istället önskat en vanlig klass. Vad är det närmaste man 

som elev kan komma en ”vanlig klass”?  I den undersökta skolan är det den allmänna klassen. 

Där samlas de elever som inte vill eller kan börja i profilklasserna. Kraven för att få börja i 

fotbollsklass i Blommarfältets skola är att helst prestera godkänt eller över. Man anser från 

skolans sida att det blir svårt för de elever som presterar sämre att hänga med i skolarbetet då 

så mycket tid måste läggas ned på fotbollen. Även Ma/No-klasserna har ett visst krav på att 

man ska klara matematiken för att få börja där16. Trots att det endast är fråga om två timmar i 

veckan som avsätts till profilämnena, timmar som är avsedda för elevens val, anser skolan att 

det krävs en viss prestationsnivå för att gå i profilklass. Vi ställer oss frågan om inte detta i 

själva verket är en form av nivågruppering, en indirekt sådan som ger möjlighet att skapa 

homogena klasser. Kan detta bero på att det finns ett behov av segregation i skolan? De delar 

av dagens utbildningspolitik som betonar individualisering och valfrihet, kan anses vara 

restaurerande, menar Peder Haug (1998). Han skriver, i ett specialpedagogiskt sammanhang, 

om hur föreställningen att en homogen grupp är lättare att undervisa, som övergavs på 1970-

talet, har fått ny aktualitet. De elever som inte särskiljs genom diagnostisering, men som  

”//…// uppvisar ett negativt beteende – de är oroliga, de är föga intresserade av vad som pågår 

i undervisningen och de skapar problem för alla andra. Det finns ett ökande krav på att dessa 

måste ut ur klassen (homogenisering).” (Ibid.: 44 f.). Det här känns fortfarande relevant och vi 

ser en parallell till situationen för klass 8x. Christer Stensmo (1997) skriver i Ledarskap i 

klassrummet om skolans struktur och organisationsform. I den svenska skolan har man, sedan 

tidigt 70- tal velat differentiera elevgrupper så lite som möjligt. I Lpo 94 sägs inget explicit 

                                                 
16 Telefonintervju med skolans pedagogiska ledare. 
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om nivågrupperingar medan man tidigare motsatt sig det i läroplanerna från 1969 och 1980. 

Man menade då att det finns sociala fördelar med heterogena grupper. Eleverna lär sig 

respektera varandras olikheter. Dessutom presterar man sämre om man har låga förväntningar 

på sig än om man tros klara av mer. Ofta kan detta leda till att man utvecklar en negativ 

självuppfattning vilket inte är bra för eleven (Stensmo 1997:147). Vi fann i vår studie uttryck 

för tankar hos informanterna som stödjer det antagandet. 

 

Inför arbetet med studien trodde vi att informanterna skulle vara mer negativa till sina 

möjligheter, sina objektiva livschanser och till skolsituationen, med tanke på den höga 

arbetslösheten bland ungdomar. Vi hade en uppfattning om att det moderna samhällets 

betoning på individen och valmöjligheten möjligtvis skulle uttryckas av informanterna i form 

av en längtan efter en utstakad framtid.  Istället fann vi att en strategi för att hantera 

skolsituationen där starka relationer och sammanhållning var viktig för informanterna. Vi 

fann även att de flesta av de tjejer och killar vi talade med verkade acceptera den skolsituation 

de befinner sig i. Som till exempel när alla i klassen utom tre får betyget icke godkänd i 

engelska, är det inget man direkt visar sig protestera mot. I Lpo 94 står det under rubriken 

”Mål att sträva efter” att skolan ska sträva efter att varje elev ska ”kritiskt granska och värdera 

påståenden och förhållanden” (Lpo 94:19).  Att man hittills har misslyckats med de 

strävansmålen i 8x kan sägas vara ganska tydligt eftersom eleverna lade skulden för 

misslyckandet på sig själva. Även om det faller utanför ramen för den här studien frågar vi oss 

hur informanternas föräldrar reagerar när något strukturellt eller organisatoriskt är fel i skolan, 

för det kan väl aldrig vara 17 elevers fel att inte kunna nå målen för betyget godkänt i 

engelska?  

 

Som framkom i studien Skola – fritid – framtid (Jönsson m. fl. 1993) kan ett skäl till 

homogenitet i skolor och klasser bero på bostadsområdet eller upptagningsområdet. Vi  ser 

dock i klass 8x i Blommarfältets skola delvis andra orsaker till homogenisering.  

Att välja, att navigera i ett mångfaldigt utbud av utbildningsvägar ställer krav på ungdomar 

och deras föräldrar. Det är framförallt högutbildade föräldrar som väljer skola för sina barn 

(Skolverket 2005: 33).  Den segregering och differentiering som riskerar att uppstå i 

utbildningssystemet kan ses som en konsekvens av skolans sociala reproduktion. Tanken med 

en likvärdig skola är att möjligheterna att lyckas i skolan, att utbilda sig och få ett arbete ska 

var lika för alla, oavsett livsvillkor och existensbetingelser eller tillgången till kulturellt 

kapital. Samtidigt som det finns rika möjligheter för elever att utveckla ett intresse till ett 
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yrke, att välja nya livsbanor oavsett familjetradition, frågar sig författarna Rubinstein Reich 

med flera om det verkligen kan finnas en skola för alla (2002:77) eftersom de ser en 

motsättning i likvärdighetstanken. Skolan betonar i läroplanstexterna att alla elever dels ska få 

lika möjligheter och dels att vars och ens intressen och möjligheter ska tas tillvara. Denna 

motsättning mellan kollektiv och individ kan vara svår att balansera och kanske är det detta 

förhållande som gör att den sociala reproduktionen fortgår i skolan.  

 

Förslag på fortsatt forskning 
 

Enligt författarna Fransson & Lind (2004) saknas kunskap om hur familjer med olika slags 

resurser orienterar sig i utbildningssystemet, i det stora utbudet av skolor, profiler och 

inriktningar. Till exempel vilka olika strategier som utvecklas och vilken hjälp skolan 

erbjuder i detta (ibid.: 45 f.). Det är något som vi skulle vilja se belyst i framtida forskning. 

 

Informanterna i klass 8x är ett exempel på hur en grupp elever handskas med tillvaron i 

skolan. Vi skulle även tycka det var intressant att se i framtida forskning, hur det ser ut i andra 

kommunala profilskolors allmänna klasser. Kan våra informanters erfarenheter kännas igen av 

andra elever – finns det risk för homogenisering och segregering genom förtäckt 

nivågruppering även i andra kommunala profilskolor? 
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5. KÄLLFÖRTECKNING 
 

Otryckta källor 

 

Intervjuer  
Gruppintervjuer 

060405: Johan (14 år), Joppe (15 år), Antonio (14 år) och Osman (15 år). Längd ca. 40 

minuter.  

060405: Thomas (14 år), Abbe (14  år), Ramiro (15 år) och Milan (14 år). Längd ca. 40 

minuter. 

060418: Maria (14 år), Isabelle (14 år), Pim (13 år) och Anyah (15 år). Längd ca. 40 minuter. 

060418: Adriana (15 år), Livia (15 år), Zora (14 år) och Samah (14 år). Längd ca. 40 minuter. 

Individuella intervjuer 

060421:   

Livia    

Thomas 

Adriana 

Pim 

Antonio   

Joppe 

Varje individuell intervju var ca. 30 minuter lång och samtliga intervjuer utfördes i ett 

grupprum i Blommarfältets skola. 

 

Telefonintervju 

060518, Blommarfältets skolas pedagogiska ledare. Längd ca. 15 minuter. 

 

Internet 
http://www.skolverket.se/sb/d/379/a/961, 20060504 

http://www.elbarrio.se/fororten.htm  
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