
 

 

 

 

 

 
  

Vem vänder vindarna?  

– en intervjustudie med pojkar på en 

gymnasieskola   

Södertörns högskola | Institutionen för Samhällsvetenskaper 

Kandidatuppsats 15 hp | Socialt arbete | Höstterminen 2014 

 

Av: Hedvig Enmark & Annika Sundström  

Handledare: Alireza Behtoui  

 



 

Abstract 

 

“Vem vänder vindarna” is an interview study by Annika Sundström and Hedvig Enmark. The 

study highlights some issues of educational performance of young swedes, based on 

interviews with five students in high school. Education and learning is an important building 

block of society and it equips people for the future. Previous research shows that the socio-

economic background is a major reason to why there are differences in educational outcomes 

between individuals. An additional factor revealed by previous research is effects of gender, 

namely that boys increasingly tend to have lower grades or are early school leavers to a 

greater extent compared to girls. 

  

The purpose of this study is to understand what factors make some students, despite previous 

poor results, manage to turn the trend and perform better after participating in the 

“introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ”, in high school. Interviews with five boys 

at a secondary school in Stockholm have been used to achieve the purpose of the essay. By 

theories of cultural, economic and social capital, empirical data from both micro and meso 

perspective will be used in the analys, together with theories of masculinities. 

  

The results show that the major reason to why the boys in the study managed to turn the poor 

school results to the better is because of a change of school environment. During the 

year/years at the “introduktionsprogrammet”, they have been treated differently than before. 

They get new relationships with their teachers at the school, and along with other factors set 

out below, this has led to that they complete secondary education relatively quickly and then 

move on to different “yrkesförberedande program” and most likely these boys will graduate 

with a full high school diploma. 
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Sammanfattning  

 

Vem vänder vindarna är en intervjustudie av Annika Sundström och Hedvig Enmark. Studien 

belyser frågor om utbildning utifrån intervjuer med fem elever på gymnasiet. Utbildning och 

lärande är en viktig byggsten i samhället som förbereder människor för framtiden. Tidigare 

forskning visar att socioekonomisk bakgrund är en stor grund till varför det finns skillnader i 

utbildningsresultat mellan olika individer. Andra faktorer som har visats i tidigare forskning 

är effekter av kön, närmare bestämt att pojkar tenderar att ha lägre betyg eller hoppa av skolan 

tidigt i större utsträckning, jämfört med flickor.  

 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som gör att vissa elever har lyckats 

vända trenden och presterar bättre efter deltagande i introduktionsprogrammet, Individuellt 

alternativ på gymnasiet. Intervjuer med fem pojkar på en gymnasieskola i Stockholm har 

använts för att uppnå uppsatsens syfte. Genom teorier om kulturellt, ekonomiskt och socialt 

kapital analyseras det empiriska material både ur mikro - och mesoperspektiv. I analysen 

används även teorier om maskuliniteter.  

 

Resultatet visar att den största anledningen till att pojkarna i studien klarat att vända sina 

dåliga skolresultat till det bättre, är byte av skolmiljö. Under året/åren på 

introduktionsprogrammet har de bemötts annorlunda än tidigare. På introduktionsprogrammet 

får de nya, positiva relationer med lärarna på skolan. Tillsammans med andra faktorer har 

detta lett till att pojkarna läser in grundskolebetygen tämligen snabbt och sedan har de gått 

vidare till olika yrkesprogram. Med största sannolikhet kommer dessa pojkar även att gå ut 

gymnasiet med en fullständig gymnasieexamen. 

 

Nyckelord: Utbildning, Pojkar, Maskuliniteter, Kulturellt kapital, Ekonomiskt kapital, Socialt 

kapital   
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1. Inledning 
 

Skolan utger sig för att vara en plats för alla, i verkligheten spelar dock barns olika 

bakgrunder en avgörande roll för hur väl de passar in i skolans mall. Barn i familjer där de 

socioekonomiska förutsättningarna är dåliga och det ”sociala, kulturella och ekonomiska 

kapitalet” är lågt kommer inte till skolan med samma förutsättningar som barn som kommer 

från familjer där dessa kapital och bakgrunder är starka (se Hjörne & Säljö 2008). Att skolan 

är en plats som upprätthåller och reproducerar dessa skillnader är ett problem, vilket barnen 

(och samhället i övrigt) blir varse om när de senare blir vuxna och ges olika möjligheter till 

högre utbildning vilket leder till olika möjligheter på arbetsmarknaden (se Connell 1989, 

Lundqvist 2005).  

 

Om den negativa utvecklingen inte stoppas på ett tidigt stadie följer denna ojämlikhet 

individen och kan leda till en större risk att drabbas av långtidsarbetslöshet, missbruk och 

hemlöshet. I det sociala arbetet möter socialarbetare människor som upplever att de inte fått 

en chans från början. Där finns många livshistorier som tar sin början i resurssvaga familjer 

som kan leda till en skolgång präglad av lägre förväntningar och färre möjligheter (Erikson & 

O. Jonsson 1993, s. 48). Fokus för den här undersökningen är vilka faktorer som kan ses 

gynnsamma för att uppnå goda skolresultat. Genom studien har det konstaterats exempel där 

tidigare dåligt skolresultat har förvandlats till bättre genom insatser från elevernas skola och 

övriga omgivning.  

 

1.1 Problemformulering  
 

Som viktig samhällelig institution har grundskolan och skolan i övrigt en avgörande roll i att 

förbereda unga människor för framtiden. Sveriges skolor klarar i allt mindre grad av att 

förbereda elever inför gymnasiet och i länsstyrelsens rapport från år 2013 åskådliggörs att 

cirka 12 % av eleverna inte klarade att uppfylla fullständiga betyg i grundskolan 

(Länsstyrelsen 2013). Majoriteten av de elever som går ut grundskolan utan fullständiga betyg 

kommer i större utsträckning från resurssvaga familjer där sociala och/eller psykiska problem 

i högre grad förekommer. Detta fenomen (att en del unga från samhällets lägre skikt hamnar 

efter) kallas emellanåt “snedrekrytering” och visar sig bland annat genom ofullständiga betyg 
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i högstadiet. Detta kan i sin tur leda till sämre förutsättningar för val av gymnasium och i en 

del fall kan det även resultera i tidiga skolavhopp, vilket kan bli ett samhälleligt problem över 

tid (Erikson & O. Jonsson 1993, s. 48-49).  

 

Denna kategori ungdomar (som inte uppnår en fullständig gymnasieexamen) är de som främst 

riskerar att råka ut för långtidsarbetslöshet, inte har samma möjligheter att studera vidare och 

på så sätt riskerar att drabbas av ett utanförskap. Denna grupp är viktig inom det sociala 

arbetet, i och med att de i större utsträckning än andra ungdomar är i behov av stöd från 

samhället i form av till exempel ekonomiskt bistånd (Norberg 2003). För att skolan som 

institution ska utvecklas och antalet tidiga skolavhopp ska minska är det, i ett förebyggande 

syfte, därför intressant och lärorikt att studera de ungdomar som har vänt dåliga resultat till 

bra.  

  

Skolverkets rapport (2009) och en del annan tidigare forskning gällande ungdomars 

utbildning belyser individers enskilda förutsättningar (exempelvis kön och klassbakgrund - 

mikronivå), ungdomars omedelbara omgivning (exempelvis grannskap och skola- mesonivå) 

och vilka strukturella samhälleliga faktorer som påverkar utgången av skolresultat 

(exempelvis landets utbildningspolitik - makronivå) (Skolverket 2009). Denna studie 

fokuserar på faktorer på individuell nivå och faktorer på mesonivå, det vill säga a) ungdomars 

individuella förutsättningar och b) faktorer i deras omedelbara omgivning till exempel skola, 

vänskapskrets och sociala aktiviteter.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att synliggöra faktorer som gör att en del pojkar inte klarar av 

att uppnå fullständiga betyg i grundskolan. I och med att den grupp pojkar vi studerar, i senare 

skede, lyckats vända sina studieresultat är ytterligare ett syfte att utforska de faktorer som 

påverkar att pojkarna har vänt de negativa resultaten till positiva, trots ofördelaktiga 

förutsättningar. Mer specifikt ska följande frågeställningar besvaras: 

- Vilka faktorer påverkar att vissa pojkar går ut grundskolan utan fullständiga betyg? 

- Trots dåliga resultat på grundskolan och ofördelaktiga förutsättningar når en del av 

dessa pojkar en fullständig gymnasieexamen, vilka faktorer kan ses som avgörande för 

detta? 
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För att uppnå syfte och frågeställningar har vi genomfört en empirisk undersökning, vars 

resultat redovisas nedan.  

 

1.3 Avgränsningar 

 

I detta avsnitt beskrivs vilka avgränsningar som gjorts i studien. Denna studie avgränsas i 

första hand genom att belysa faktorer på mikro- och mesonivå. Detta på grund av att 

samhälleliga och strukturella faktorer (makronivå) bör ses i en helhet under längre tid för att 

studeras. Ett exempel på detta är Skolverkets rapport som visar konsekvenser av 

skolsegregationer i Sverige under 20 års följd (jfr Skolverket 2009, s. 8, 86).  

 

Tidigare forskning visar på könsspecifika betygsskillnader i skolan, flickor klarar sig generellt 

bättre än pojkar (Skolverket 2009, s.47-48). Vi har därför fokuserat undersökningen till enbart 

pojkar. De pojkar som intervjuats är valda för att de har slutat grundskolan med ofullständiga 

betyg, börjat gymnasiet på introduktionsprogrammet Individuellt alternativ, läst upp ämnen 

som inte varit godkända och gått vidare till ett yrkesinriktat gymnasieprogram (se närmare 

beskrivningar i kapitel 3).   

 

Denna studie tar inte hänsyn till etnicitet och migration trots att dessa faktorer utgör en stor 

del av befintlig forskning. Forskningen visar att unga (tidiga tonår) människor som migrerar 

får det svårare att hantera inlärningen av det nya språket, det nya samhällets normer och 

kunskapen i skolan. De har därmed andra förutsättningar än infödda ungdomar som har 

infödda föräldrar (jfr Behtoui & Olsson 2014). Denna studie är utförd i Sverige och pojkarna 

som har intervjuats är födda i Sverige och därför läggs inte fokus på faktorer som etnicitet och 

migration annat än i kapitlet om tidigare forskning (5).  

 

Sverige har fristående och kommunala skolalternativ, dessa kan se olika ut internt och externt. 

På kommunala skolor är den interna kontexten gällande ekonomi och organisation generellt 

mer likvärdig (Skolverket 2014, s. 7). Vi har valt att intervjua elever (och mentor) från en och 

samma kommunala skola och kan i och med denna avgränsning lägga fokus på att analysera 

pojkarnas svar snarare än kontexten runt dem. Kontexten syftar bland annat till skolans 
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geografiska område, skolans storlek, hur personalen arbetar på skolan och vilken struktur 

introduktionsprogrammet har. 

 

1.4 Disposition 
 

Vår studie har följande disposition. Inledningen (1) är den del där studiens ingång presenteras 

tillsammans med problemformulering, syfte och frågeställningar, detta kapitel förklarar vad 

studien är menad att ge förståelse för. Under avgränsning förklaras vilka delar studien 

fokuserats till, avsnittet följs av ett metodkapitel (2) som beskriver tillvägagångsätt för att 

uppnå syftet med studien, där diskuteras också vad som kunde gjorts annorlunda. Bakgrunden 

(3) ger en bild av studiens sammanhang och varför det är intressant att skriva om just det 

ämne som studien redovisar. Teoretiskt ramverk (4) presenteras för att visa vilka analytiska 

verktyg som använts för att analysera det insamlade materialet. Tidigare forskning (5) syftar 

till att ge en inblick i den forskning som finns inom ämnet. Vidare utvecklas materialet i 

resultat och analys (6) där informanternas svar analyserats med hjälp av det teoretiska 

ramverk som tidigare presenterats. Slutsats och diskussion (7) avslutar uppsatsen, i en mer 

sammantagen kontext, för att ge en bild av vad vi har kommit fram till. Till sist finns 

referenslista (8) och bilagor (9) som presenterats i uppsatsen.   

 

1.5 Arbetsfördelning 
 

Uppdelningen av arbetet är generellt jämt fördelat mellan Annika och Hedvig men Hedvig 

genomförde tre intervjuer, Annika två och en intervju gjordes tillsammans. I övrigt har arbetet 

gjorts sida vid sida och i samråd med varandra, de delar av texten som Annika har skrivit har 

Hedvig i sin tur redigerat och vice versa. Detta gör att vi båda står bakom uppsatsen i sin 

helhet från idé till färdig skrift och även i detaljer som meningar, formuleringar och referat.  

Med dessa förutsättningar presenterade kommer i nästa kapitel metod presenteras närmare för 

att beskriva hur vi gått tillväga med studien. 
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2. Metod 

 

I kommande kapitel beskrivs vilka metoder som används i undersökningen och hur dessa 

motiverats. Metodkapitlet innehåller dels en integrerad metoddiskussion löpande i texten men 

även ett avslutande avsnitt under rubriken avslutande metoddiskussion och etiska 

hänsynstaganden (2.4). Kapitlet inleds med studiens tillvägagångssätt.  

   

2.1 Tillvägagångssätt 

 

Nedan förfarande är influerat av Conny Svennings (2003) beskrivning av tillvägagångssätt 

(Svenning 2003, s. 120). Ett presentationsbrev skickades ut (per mail) till alla skolor i 

Stockholmsområdet som har introduktionsprogrammet Individuellt alternativ (se bilaga 1). Vi 

presenterade oss själva och undersökningens syfte och frågeställningar. När presentationen 

var gjord ringde vi för återkoppling, detta ledde fram till en kontakt med en person som var 

arbetslagsledare, lärare och mentor (benämns hädanefter mentor/Kim). Vi var även i kontakt 

med andra skolor, men ingen av dessa blev aktuella för studien. 

  

Mentorn (som i resultatdelen benämns Kim) bjöd in oss till skolan och väl på plats hade 

denne bokat två rum och gjort ett tidsschema till oss för att intervjua tre pojkar. På plats i 

skolan visade det sig att ytterligare två pojkar ville medverka i undersökningen, vilket de 

således också gjorde. Mentorn var lektionsfri denna dag vilket möjliggjorde samtal oss 

emellan, dessa samtal ledde till en spontan intervju med mentorn.  

  

Studien fokuserar på de pojkar som gått ut grundskolan med ofullständiga betyg men som 

med största sannolikhet, enligt lärare och mentor, har förutsättningar att sluta gymnasieskolan 

med fullständiga betyg. Intervjupersonerna valdes ut strategiskt utifrån studiens syfte med 

hjälp av mentorn som hade en god överblick över skolan och eleverna. Att urvalet av 

informanter gjordes utifrån mentorns bedömning var en pragmatisk lösning då vi med 

hänvisning till studiens begränsade tidsramar hade sämre möjlighet att göra till exempel 

deltagande observationer, vilket annars hade varit en utmärkt del i urvalsprocessen. Denna 

aspekt skadar dock inte trovärdigheten i sin helhet, då vi anser att mentorns bedömning är 

tillräckligt saklig för att uppfylla våra krav.    
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Strategiskt urval kan i andra sammanhang även kallas för ”selektivt urval” och syftar till att 

valet av studieobjekt inte gjorts slumpmässigt utan är noga genomtänkt för att passa den 

enskilda studien. Detta gör att det inte är lämpligt att generalisera några resultat utan endast 

påvisa exempel av fall (Svenning 2003, s. 101, 110). Det ska således påvisas att resultatet i 

denna studie endast ska ses som pojkarnas berättelser och ingen absolut sanning. 

 

När materialet var insamlat började arbetet med att först transkribera allt material för att 

förbereda analysen av empirin. Efter transkriberingen gjordes en kodning av materialet, olika 

delar tillskrevs etiketter för att sedan kunna ordnas i teman under den fortsatta analysen. 

Materialet i denna studie delades i de första omgångarna av genomläsningen under 

etiketterna: Socioekonomisk bakgrund, Självkänsla, Motivation, Engagemang, Relationer, 

Skolan som organisation, Aktiv/positiv kontakt med hemmet, Elevaktivitet, Relation lärare-

student och Klassklyftor. Senare under processen sorterades etiketterna upp i mikro- och 

mesonivå och förfinades till teman och rubriker som kan läsas i senare kapitel under rubriken 

resultat och analys (6).  

  

Transkribering betyder att det inspelade materialet, intervjuerna, ska skrivas ned utefter hur 

det har sagts. Noggrannhet är här en viktig del då små pauser, suckar eller liknande kan visa 

tonen i samtalet och fånga både vad som sades och hur det sades under intervjun (Fejes & 

Thornberg 2012, s. 157). Under en kodningsprocess läser forskaren materialet många gånger 

för att finna mönster och kopplingar som kan leda vidare när analysen går in i nästa fas. 

Kodningsprocessen är förarbetet till den teoretiska analysen som följer. Kritik till denna 

metod klargör bland annat att det finns en tendens att forskaren presenterar informanternas 

svar som en generell sanning vilket alltså starkt bör undvikas (Svenning 2003, s. 159-163).  

 

2.2 Att göra intervjuer 
 

Denna undersöknings insamlande av material sker utifrån en abduktiv ansats, genom 

intervjuer som följer en strukturerad intervjuguide med öppna frågor (se bilaga 2 & 3).  

  
Abduktiv ansats har sin utgångspunkt i insamlad empiri men har samtidigt teoretiska ramar i 

åtanke när materialet studeras och till slut analyseras. Det blir således en kreativ interaktion 

mellan induktiv och deduktiv ansats. Ytligt beskrivet utgår induktiv ansats från insamlad 
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empiri och deduktiv ansats utgår från teori som ska bekräftas genom empiri. Med strukturerad 

intervjuguide menas att alla intervjuer handlar om samma ämne, de följer samma frågelista, 

strukturen är den samma. Med öppna frågor menas att det inte finns några givna svar på 

frågorna och att frågorna som ställs inte nödvändigtvis ställs i samma ordningsföljd till alla 

informanter och att eventuella följdfrågor ställs utifrån tidigare svar. Intervjuaren bör vara 

följsam utefter svaren snarare än att följa frågelistan uppifrån och ner (Esaiasson et al 2012, s. 

276, Fejes och Thornberg 2012, s.23-25, Trost 2010, s. 39-42, 71-72). Begreppet informant 

används för att påvisa vilken roll intervjupersonerna har i studien, att kalla intervjupersonen 

informant hänvisas till att intervjupersonerna i en undersökning förväntas bidra med ny 

information genom hur just deras verklighet ser ut (Esaiasson et al 2012, s. 227). Intervjuerna 

genomförs genom samtal med intervjupersonerna, ansikte mot ansikte, vilket har för avsikt att 

synliggöra deras olika svar och individuella perspektiv på fenomenet som undersöks.  

 

Kritik till denna metod är bland annat forskarens eventuella påverkan på informanternas svar 

(Esaiasson et al 2012, s.251-253, Trost 2010, s. 91-92). Denna påverkan kallar Svenning för 

“intervjuareffekten”. Svenning beskriver hur effekten av den som intervjuar kan komma att 

påverka den intervjuades svar och menar att det alltid finns en relation mellan dessa två. Det 

är viktigt att vara medveten om att intervjuaren kan ha styrt den intervjuades svar eller att 

intervjuaren kan ha tolkat den intervjuades svar på ett felaktigt sätt (Svenning 2003, s. 120-

121). Denna kritik kan appliceras på all typ av forskning som bedrivs av människor, oavsett 

angreppssätt så kommer forskaren spegla studien på ett eller annat sätt. Detta ligger därför till 

sist i läsarens ansvar att förhålla sig till.  

 

2.3 Intervjuerna 
 

I följande avsnitt beskrivs mer detaljerat hur intervjuerna genomfördes.  

  

Utifrån det presentationsbrev som skickades ut, presenterade mentorn studien för pojkarna 

och berättade vad den innebar i sökandet av informanter. Vi lämnade ändå fram ett 

informationsblad (se bilaga 4) om vilka vi var och information om studien, efter varje 

intervju. Intervjuerna genomfördes på informanternas skola i två avskilda rum i närheten av 

personalrummet. Vi valde skolan som plats för att eleverna skulle vara i en miljö som de var 

välbekanta med, detta för att försöka utjämna den obalans som naturligt finns mellan 



 8 

intervjuare och informant. De avskilda rummen på skolan valdes av mentorn då dessa rum var 

lediga den aktuella dagen. Vi vill särskilt belysa platsens betydelse då intervjuerna gjordes i 

skolan och i närheten av personalrummet, en plats som kan tolkas som ett maktrum där 

eleverna står i lägre rang till lärarna varför detta skulle kunnat påverka elevernas intervjusvar. 

I en ideal situation hade eleverna själva kunnat välja plats utifrån egna perspektiv så som 

trygghet och maktposition alternativt hade vi som intervjuare kunnat välja en mer neutral 

plats, så som ett café, men i denna studie var det inte möjligt. 

  

Intervjuerna spelades in med diktafon och smartphone, detta meddelades informanterna om 

före, under och efter intervjuerna. Samtidigt gavs information om att de skulle vara 

avidentifierade i den färdiga uppsatsen och att intervjun var frivillig och att det när som helst 

under intervjun gick bra att pausa, avsluta eller avstå att svara på en fråga. Frågorna för 

intervjuerna följde den strukturerade intervjuguide som vi skapat och bearbetat under 

förberedelsefasen. Då vi använt oss av en strukturerad intervjuguide med öppna frågor kan 

följdfrågor ställts olika till olika elever. En utveckling av etiska hänsynstaganden återfinns i 

nästa avsnitt (2.4).  

  

2.4 Avslutande metoddiskussion och etiska hänsynstaganden 
 

I detta avsnitt diskuteras för och nackdelar med intervju som metod i vidare bemärkelse än 

tidigare. Avsnittet avslutas med en redovisning av etiska hänsynstaganden utifrån 

Vetenskapsrådets definitioner1 (2002).  

  

Ett fenomen som ofta diskuteras och kritiseras gällande intervjusituationer, är att intervjun ska 

likna ett jämställt samtal i största möjliga mån men direkt när en av två parter har en egen 

agenda att följa så präglas samtalet av detta och samtalet blir därför inte jämställt. Ytterligare 

en aspekt är att intervjuer kräver god förberedelse och efterforskning i ämnet studien redogör, 

trots det kan ändamålet för intervjun äventyras beroende av hur intervjusituationen blir (Kvale 

& Brinkmann 2014, s. 18-19, 32). Vi har tagit hänsyn till denna kritik i val av metod genom 

att förbereda en tydlig intervjuguide och genom att läsa in oss på ämnet utbildning. Däremot 

                                                        
 
1 Vetenskapsrådet etiska hänsynstagande finns formulerade i flera versioner, vi har valt att utgå från den från 

2002.  
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vill vi påpeka att trots allt, så förekom det ledande frågor i intervjusituationen, vilket vi tagit 

hänsyn till i analysen.  

  

Vi hade gärna haft möjlighet att själva presentera vårt projekt för pojkarna och på så sätt 

skapa en relation med dem innan genomförandet av intervjuer. Vi inser det problematiska i att 

mentorn var den som gjorde urvalet av pojkarna och att det skulle kunna påverka studiens 

trovärdighet. Vi anser dock inte att det påverkar denna studie i och med att mentorn hade god 

kännedom om de enskilda pojkarna och deras skolresultat. Det ska också tilläggas att det 

alltid är en subjektiv bedömning som görs människor emellan. 

 

De etiska hänsynstaganden som görs i studien har utgångspunkten i Vetenskapsrådets (2002) 

definitioner. Då undersökningens material är insamlat genom intervjuer, läggs fokus på 

relationen mellan forskare och informant.  

 

Individskyddskravet som presenteras av Vetenskapsrådet syftar till att ange de normer som 

forskaren och den enskilda har att förhålla sig till, detta genom nyttjandekravet, 

informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, s.5-

6). Nyttjandekravet belyser att uppgifter som har samlats in, som handlar om enskilda 

personer, i forskningssyfte endast får användas just i forskningssyfte och inte i något annat 

syfte om så inte är överenskommet (Vetenskapsrådet 2002. s. 14). I denna studie tas det 

hänsyn till nyttjandekravet genom att respektera de regler som beskrivits ovan, enskilda 

uppgifter kommer således inte användas på annat sätt än i forskningssyfte. 

  

Informationskravet i sin tur syftar till den information som forskaren ska ge till studiens 

deltagare. Denna information ska innehålla studiens syfte och hur undersökningen kommer 

genomföras, information om deltagarens roll i undersökningen och vad den nya kunskapen 

kan bidra till. Forskaren ska även påvisa att undersökningen är frivillig att delta i och att 

deltagaren därför när som helst kan välja att avsluta sin intervju. Vidare är det också bra om 

deltagarna informeras, både skriftligt och muntligt, om var och hur resultatet av studien 

kommer att redovisas (Vetenskapsrådet 2002, s.7). Informationskravet är i denna studie 

uppnått i samtliga punkter.  

 

Samtyckeskravet hänvisar till att studiens deltagare medverkar frivilligt och att de kan avbryta 

deltagandet när som helst om de vill, utan att få några negativa påföljder (Vetenskapsrådet 
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2002, s.9-10.) Samtyckeskravet är uppnått i enlighet med Vetenskapsrådets beskrivning. 

 

Konfidentialitetskravet syftar till hanteringen av enskilda personuppgifter vilka bör behandlas 

på ett sådant sätt att det för utomstående inte ska gå att förstå vem som är vem eller vem som 

sagt vad i studien (Vetenskapsrådet 2002, s. 12-13). Denna studie tar hänsyn till 

konfidentialitetskravet genom att namn, ort, bostadsadress och skola är avidentifierade på så 

sätt att namnen på informanterna helt har bytts ut och namn på ort, bostadsadress och skola 

har tagits bort ur transkriberat och övrigt material. Här bör även nämnas att inspelat material 

(genom diktafon och smartphone) har raderats efter transkribering för att undvika eventuell 

spridning av informanternas uppgifter.  

 

I nästa kapitel tydliggörs studiens kontext och varför den är relevant, dessutom presenteras 

bostadsområdet och skolan där studien ägt rum. 
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3. Bakgrund 
 

Gymnasieskolan har genomgått ett flertal reformer under 1900 och 2000-talet, den senaste 

genomfördes år 2011 och heter ”Gymnasieskola 11” (förkortas GY11). Anledningen till 

denna reform beskrivs i rapporten Gymnasieskola 2011 och var bland annat att internationella 

studier visade att gymnasieeleverna i Sverige inte längre gick ut gymnasiet med lika goda 

kunskaper som tidigare, arbetslösheten bland unga var relativt hög (i jämförelse med andra 

länder) och många elever avbröt sina gymnasiestudier (Skolverket 2011, s.11). 

 

Gy 11 erbjuder totalt 18 gymnasieprogram, av dessa är sex av programmen 

högskoleförberedande och tolv av programmen är yrkesprogram. De högskoleförberedande 

programmen syftar till att förbereda eleven så att denna har goda förutsättningar att studera 

vidare på högskola eller universitet efter avslutade gymnasiestudier. Yrkesprogrammen syftar 

till att ge eleven en god grund för yrkeslivet, både för fortsatt yrkesverksamhet och för 

fortsatta yrkesstudier (Skolverket 2011, s.16). För elever utan fullständiga betyg från 

grundskolan skapades fem introduktionsprogram med olika ändamål och benämns: 

Preparandutbildning, Programinriktat individuellt val, Yrkesintroduktion, Individuellt 

alternativ och Språkintroduktion (Skolverket 2011, s.12). Fullständiga betyg krävs för att söka 

in till ett högskoleförberedande program eller till ett yrkesprogram på gymnasiet. Till 

högskoleförberedande program krävs att eleven har (minst) godkänt i kärnämnena (svenska, 

engelska och matematik) och i nio andra grundskoleämnen. Till yrkesprogram krävs att 

eleven har (minst) godkänt i kärnämnena och i fem andra grundskoleämnen (Skolverket 2011, 

s.20). 

 

Programmet Individuellt alternativ är till för elever som av olika anledningar gått ut 

grundskolan utan fullständiga betyg, det kan vara i flera ämnen eller i ett/flera så kallade 

kärnämnen vilket gör att nationella program inte är sökbara (Skolverket 2014, s. 14).  Denna 

undersökning koncentreras till detta program.  

 

En fullständig gymnasieexamen innebär att eleven går ut gymnasiet med 2500 poäng, var av 

2250 av dessa poäng ska vara (minst) godkända (Skolverket 2011, s.21). 
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För studiens sammanhang vill vi vidare presentera skolan och kontexten för studien. Skolan 

som informanterna går på ligger i en förort till Stockholm där boendealternativen är fördelade 

mellan radhus, villor och lägenheter. Sett till hela riket så är medellivslängden hög, och 

antalet arbetssökande låg i området (SCB 2014). Skolan har, enligt skolinspektionens 

bedömning gällande kvalité, god kvalité i utbildning och värdegrunder. Skolan bedöms, av 

skolinspektionen, ha ett gott arbetsklimat både för lärare och elever och ett stort engagemang 

från lärare och övrig personal som gör att resultaten (antal personer som går ut med 

gymnasieexamen) är höga (Skolverket 2014). Kontexten är viktig att presentera då befintlig 

forskning (som senare presenteras i kapitel 4) bland annat beskriver områdets 

(boendealternativ, medellivslängd, antal arbetssökande) betydelse för ungdomars 

studieresultat.
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4. Teoretiskt ramverk 
 

I detta kapitel presenteras den teoretiska ramen för studien. Forskning i ämnet utbildning kan 

utgå från tre olika perspektiv, detta belyser bland andra Stephan Ball (2003). Det perspektiv 

som belyser en samling av faktorer på individuell nivå är mikronivån. Perspektivet som 

belyser individens omgivning och kontext är mesonivå. Strukturella faktorer så som 

samhällets utbildningspolitik är det perspektiv som kallas makronivå. Denna nivåindelning är 

endast en teoretisk konstruktion för att ge en översiktlighet när teorierna senare används i en 

analys. I verkligheten är dessa nivåer mer komplexa, de samverkar och påverkas av varandra 

(Ball 2003 s. 23-24). Denna studie fokuserar på mikro och mesonivå och dessa presenteras 

nedan.  

 

4.1 Individuella förutsättningar  

 

Mikronivån syftar till att klarlägga de individrelaterade egenskaper som påverkar ungdomars 

skolresultat, till exempel effekter av könsroller och socioekonomisk bakgrund kopplat till 

möjligheter för utbildning. 

Ungdomar har olika förutsättningar att (miss)lyckas med studier utifrån faktorer så som kön, 

klass- eller etnisk bakgrund. Även individens fysiska och psykiska hälsa och förmåga är 

avgörande för utbildningsresultat. Personliga egenskaper som ungdomen besitter påverkar 

också studieresultat genom hur dessa hanteras av individen (Erikson och O. Jonsson 1994, s. 

387, Liljegren 2003, s. 22-23).  

 

Britta Liljegren (2000) beskriver att elevers olika individuella förutsättningar och villkor har 

inflytande på skolresultat. Även huruvida det finns ett samspel mellan familj och skola 

påverkar resultaten i skolan. Liljegren förklarar att detta samspel påverkas om till exempel 

oförutsedda händelser sker inom familjen, till exempel svåra sjukdomar, nya partners, 

depression eller skilsmässa. Om detta dessutom sammanfaller med händelser i skolan så som 

många olika lärare som vikarierar korta perioder, finns det ännu större risk att det påverkar 

den enskilda elevens skolresultat (Liljegren 2000, s. 22-24). 
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Den mall som skolan som institution står för, till exempel genom snäva inlärningssätt, 

fungerar olika för barn och ungdomar. Eva Hjörne och Roger Säljö (2008) beskriver 

problematiken kring att ge barn etiketter så som “inlärningssvårigheter”, som en följd av att 

vissa inlärningssätt inte faller inom ramen för det skolan premierar. Hjörne och Säljö menar 

att vissa barn endast lär sig på andra sätt än dem som generellt erbjuds och anses vara 

framgångsrika i skolan. Det i sig ger konsekvenser när det gäller skolresultat (Hjörne och 

Säljö 2008, s. 19). Liljegren påvisar även att användandet av etiketter (så kallat stigma) på 

barn och ungdomar med beteenden som inte stämmer in på generella beteendemönster, kan 

påverka både negativt och positivt. Enligt Liljegren handlar det mer om att synliggöra vad 

som gör att mindre önskvärda beteenden uppkommer (Liljegren 2003, s. 25-26, 33). Liljegren 

menar att till exempel stress och hyperaktivitet ofta ges namnet ADHD och olika felaktiga 

beteenden kring läs och skrivsvårigheter ges etiketten Dyslexi. Liljegren påvisar att olika 

beteenden bör ses i samspel med andra faktorer innan etiketter sätts, vilket enligt Liljegren 

inte görs idag (Liljegren 2003, s. 28-33). 

 

Claudia Buchmann, Thomas A. DiPrete och Anne McDanil (2008) konstaterar att 

utbildningsresultat går att hänvisa till skillnader kopplat till kön. De påvisar att dessa 

skillnader går att finna redan i tidig barndom (Buchmann, DiPrete och McDanil 2008, s. 319-

320). De menar att skillnader uppstår redan på förskolan, då pojkar och flickor utvecklas i 

olika takt, flickor utvecklas i snabbare takt än pojkar vilket gör att pojkar i fler fall börjar 

förskolan senare. Pojkar går också i större utsträckning, än flickor, om en klass under sin 

skolgång (Buchmann, DiPrete och McDanil 2008, s. 321). Vidare påvisar de att dessa 

skillnader också kan reproduceras genom vilka stereotypa normer som tillskrivs könen i 

skolan och i familjen, vilket även går att se genom hur lärare har en tendens att favorisera ett 

visst kön i olika frågor. Antalet som hoppar av skolan går också att koppla till kön då fler 

pojkar än flickor väljer att hoppa av (Buchmann, DiPrete och McDanil 2008, s. 324-325). 

 

Ovan har det presenterats att individuella förutsättningar så som kön och bakgrund går att 

koppla till utbildningsmöjligheter. Det beskrivs även att det finns en problematik kring att 

skolan är en plats där skillnader skapas genom till exempel att en del elever tillskrivs etiketter. 

I nästa avsnitt beskrivs könsroller närmare.  
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4.1.1 Könsroller 

 

Raewyn (tidigare Robert) Connell (1989) menar att skolan är en plats där könsroller etableras, 

upprätthålls och reproduceras, detta både i lärares förväntningar, i litteratur och i 

studie/yrkesvägledning (Connell 1989, s.292). Connell visar att även om skolan är en stor del 

i skapandet av könsroller så skapas etableringen av dessa stereotyper även i hemmet och i de 

nätverk som den enskilda individen befinner sig i (Connell 1989, s. 301). Enligt Connell ser 

skapandet av könsroller olika ut beroende på bland annat land, kontext och genom till 

exempel lagar mot könsdiskriminering och för könskvotering (Connell 2009, s. 102-103, 122, 

129-130). Tidigare har kritik riktats mot Connells applicering av maskuliniteter, Karin 

Kullberg (2006) påvisar bland annat att Connell inte tar hänsyn till kontext i tillräcklig 

utsträckning. Kullberg beskriver att Connells teoretiska tankegångar om maskuliniteter 

därmed inte utgår från Sverige och den svenska kontexten (Kullberg 2006, s.90-91). Connells 

beskrivning ger ändå en bild av hur roller skapas och upprätthålls och är därför relevant i 

denna studie. 

  

Connell menar att en del av skapandet av maskuliniteter görs i skolan och grundar sig i att det 

finns tre olika stereotypa pojkar, Connell benämner dessa grupper “cool guys”, “swots” och 

“wimps” (Connell 1989, s. 291, 295, 300). De pojkar som Connell kallar för “wimps” klarar 

sig bra i skolan och ses generellt som begåvade. Swots är även det en kategori som klarar sig 

bra i skolan, tack vare att de lägger ner mycket tid på skolarbetet (Connell 1989, s 294-295). 

Den tredje stereotypen “cool guys” kan ses som en motsättning till ”swots” och ”wimps”. 

Denna kategori syns i de pojkar som ställer sig mot skolan som institution, de rättar inte in sig 

i mallen. Dessa strukturer påvisar en makt som skolan besitter genom att vara en tvingande 

institution. Med tvingande menar Connell att eleverna är tvingade att vara i skolan, och när de 

väl är där behandlas de (enligt sig själva) godtyckligt på grund av sina olika klassbakgrunder 

(Connell 1989, s.294). Dessa olika stereotyper menar Connell är en kollektiv process, det 

handlar inte om att pojkarna väljer en grupp att tillhöra utan de är starkt påverkade av vilka 

jämnåriga som finns i deras omgivning och nätverk. Pojkarnas stereotypa tillhörighet är dock 

inte något konstant tillstånd utan kan komma att ändras över tid (Connell 1989, s.295).  

 

4.1.2 Socioekonomisk bakgrund 

 

De individuella förutsättningar som nämnts ovan är kopplade till den enskildas 
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socioekonomiska bakgrund som presenteras i detta avsnitt. Socioekonomisk bakgrund 

grundas i ekonomiskt och kulturellt kapital och är en viktig del i ungdomars framtid, deras 

socioekonomiska bakgrund bygger på föräldrars utbildningsnivå och socioekonomiska 

position. Robert Erikson och Jan O. Jonsson (1993) menar att det finns tendenser till 

”snedrekrytering” gällande utbildning, som grundar sig i socioekonomisk bakgrund och 

olikheterna som kommer med den, de uttrycker det på följande sätt:  

 

Social snedrekrytering föreligger när barn från vissa sociala ursprung oftare än andra 

barn når högre utbildningsnivåer, t.ex. universitetsexamen. Mer exakt mäter social 

snedrekrytering sambandet mellan social bakgrund och utbildning. (Erikson & O. 

Jonsson 1993, s. 13). 

 

Denna ofördelaktiga uppdelning påverkar möjligheter till högre utbildning vilket blir ett 

samhälleligt problem som beskrivs genom att de omständigheter som barn föds in i blir 

avgörande för övriga livschanser. Detta skapar tidigt en orättvisa barn emellan, som barnen 

dessutom har svårt att påverka själva (Erikson & O. Jonsson 1993, s. 14). Ovan beskrivna 

”snedrekrytering” grundar sig i huruvida föräldrar är utbildade eller inte, föräldrar med fler 

utbildningsår har en förmåga att lättare hjälpa sina barn med läxor och skolarbeten. Vidare har 

även dessa föräldrar i högre utsträckning en positiv inställning till högre studier vilket också 

reflekterar barnens inställning till skolan och möjlighet till studier på högre nivå. Följderna av 

olika uppväxtvillkor leder till ojämn rekrytering till högre studier (Erikson & O. Jonsson 

1993, s. 111-112). 

  

Helen Dryler (1998) menar att oavsett om valet av utbildning kan ses som fritt eller inte, 

måste omständigheter runt individen tas i beaktande. Alla är präglade av de omständigheter, 

människor och situationer som finns runt omkring och det blir därför avgörande för de val 

som görs. I Drylers kontext, framförallt gällande utbildning, arbete och framtid (Dryler 1998, 

s.11). Trots det spelar det ekonomiska och kulturella kapitalet fortsatt roll. Dryler menar att 

barn och ungdomar i Sverige visserligen har rätt till utbildning upp till en viss ålder och i och 

med det borde ekonomin i hemmet inte vara en avgörande faktor för olika utgång av 

utbildning, för olika elever. Med pengar kommer dock även möjligheter till införskaffandet av 

material som behövs för skolan, betala för extra läxhjälp eller låta barn åka på språkresor med 

mera, vilket är gynnande för skolresultat (Dryler 1998, s. 25-26).   
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Dryler menar att pengar är en god förutsättning för att barn ska lyckas med sin utbildning och 

genom det välja att vidareutbilda sig men att det är föräldrars kulturella kapital som spelar 

störst roll. Det kulturella kapitalet innefattar till exempel hur det talas om skola i hemmet, 

huruvida någon vuxen engagerar sig i barns läxor och uppgifter, hur det talas om samhället 

och vilket engagemang kring samhället som finns. Ett starkt ”kulturellt kapital” avspeglas på 

skolresultat, Dryler menar att på så sätt kan även hemmet ses som en plats för lärande (Dryler 

1998. s. 26-28).  

 

I skolmiljön, och då särskilt i klassrummet, menar Hjörne och Säljö att kommunikation är ett 

av de mest betydande verktygen att bemästra. Vardagen för en elev i skolan handlar i många 

fall om kommunikation genom att tala, lyssna, ställa frågor, läsa, skriva och lösa problem. I 

klassrummet är lärandet ofta kollektivt ordnat för en hel klass genom lektioner, föreläsningar 

och prov som leds av en eller flera lärare och i detta måste den enskilda eleven följa 

kollektivet (Hjörne och Säljö 2008, s.12-15). Denna typ av lärande kallar Hjörne och Säljö för 

”institutionaliserande lärande” och är centralt i dagens komplexa samhälle, men det gör även 

att skolan i sig utgör en särskild mall för eleven att passa in i och olika individer har olika lätt 

eller svårt att passa in i just den mallen. Med olika socioekonomiska bakgrunder har elever 

olika möjlighet att passa i denna särskilda mall, institutionaliserande lärande (Hjörne och 

Säljö 2008, s.19-21). 

  

Utöver individuella faktorer finns faktorer i omgivningen som också kan påverka 

utbildningsresultat. I nästa avsnitt presenteras teorier på denna nivå, mesonivån.  

 

4. 2 Omgivning och kontext 
 

Mesonivån är den direkta omvärld som omger människor och de resurser som kan hämtas 

därifrån, i detta avsnitt redovisas därför begreppet socialt kapital. Det innefattar barn och 

ungdomars eget nätverk, föräldrars nätverk, bostadsområde och de sociala, kulturella och 

idrotts-engagemang som barn och ungdomar är involverade i. Skolan som institution har en 

stor betydelse i det sammanhanget och spelar en avgörande roll på denna nivå. Socialt kapital 

är en viktig del för att synliggöra skillnader i utbildnings möjligheter och resultat. Vår 

utgångspunkt är de resurser som finns i individens nätverk eller sociala kapital. 

 



 18 

Ball hävdar, i sin definition av socialt kapital, att det kan ses som ett modernt, överanvänt 

begrepp som dessutom är komplext att beskriva (Ball 2003, s.79). Vi har valt att utgå från den 

definition av det sociala kapitalet som är vedertagen av forskare med olika inriktningar, det 

vill säga: ”socialt kapital” är de samlade resurser som individen har tillgång till genom 

medlemskap i formella organisationer och kontakter via olika nätverk (se till exempel Annette 

Lareau 2003 utifrån Bourdieu 2001) (Horvat et al 2003, s. 321, 347).  

 

James S. Colemans (1988) definition av socialt kapital rör strukturer i mänskliga relationer 

och präglar på så sätt individen. Det sociala kapitalet kan vara av högt värde i en situation 

medan det ses som värdelöst i andra sammanhang, det är i relationer mellan människor som 

värdet avgörs. Coleman menar att det sociala kapitalet kan utrönas i olika former, till exempel 

genom gemenskap, så som familj, nätverk, religiösa organisationer eller andra samhälleliga 

organisationer (Coleman 1988, s. 98-100). Coleman åsyftar att det finns ett starkt samband 

mellan individuell -och strukturell nivå gällande det sociala kapitalet och ger exempel på hur 

individer organiserar sig på mikronivå för att kunna nå sina gemensamma intressen på 

strukturellnivå, makronivå (Coleman 1988, s.101). Avslutningsvis visar Coleman att både 

socialt kapital inom och utom familjen är avgörande för skolresultaten och att det finns en 

samverkan mellan familj, skola och närområde för det sociala kapitalet (Coleman 1988, s. 

118-119). Kritik som riktats mot Colemans teorier om socialt kapital är bland annat att de 

saknar ett hänsynstagande till genus och etnicitet och att utgångspunkten ligger i 

“kärnfamiljen” och på så sätt blir begränsande (se till exempel Ball 2003, s. 80).  

 

Pierre Bourdieu förklarar att teorier om socialt kapital har starka kopplingar mellan individens 

samhällsklass2 och tillgång till olika form av socialt kapital (Bourdieu 1998, s. 4-9). Denna 

förklaring har även influerat andra forskare, bland annat utgår Erin McNamara Horvat, Elliot 

B. Weininger och Annette Lareau (2003) från premissen att människors bakgrund härleds ur 

olika samhällsklasser (”fattiga”, ”arbetarklass”, ”medelklass”) i samhället. De pekar på 

skillnader mellan hur personer i skilda samhällsklasser hanterar problem och hur nätverk 

skapas. Medelklassen mobiliserar sig och skapar kollektiv om problem uppstår, fattiga och 

arbetarklass står snarare ensamma i olika problem och detta gör det svårare att ställa sig mot 

auktoriteter, så som skolan (Horvat et al 2003, s. 332). 

                                                        
 
2 ”Samhällsklass, ett gängse sätt att efter ekonomiska och sociala måttstockar indela samhällets 

medborgare.”(Nationalencyklopedin 2015).   
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Enligt Horvat et al letar medelklassen generellt upp rätt kunskap, det vill säga den kunskap de 

behöver för att nå resultat, få svar på frågor och de drar nytta av kontakter i nätverket för att 

uppnå ny kunskap om så behövs. Det påvisas hur barns och ungdomars aktiviteter utanför 

skolan är av stor vikt för att skapa kontakter mellan barn och mellan vuxna. Horvat et al 

menar att medelklassen mobiliserar sig i homogena grupper och på så sätt blir de starka i 

igenkänning hos varandra och löser problem gemensamt. Detta görs genom ett 

nätverkscentrerat socialt kapital. Goda nätverk är dock ingen garanti för framgång i livet men 

det ger större möjligheter och stöd för att klara motsättningar, framförallt i skolan (Horvat et 

al 2003, s. 336-347).  

 

Begreppet socialt kapital innefattar också familjestruktur, vänner och relationer inom skolan 

och då särskilt relationen mellan lärare och elev. Dessa aspekter av individuella nätverk 

beskrivs således nedan. 

 

4.2.1 Familj 

 

För att uppnå ett starkt socialt kapital ska föräldrar enligt Coleman vara närvarande och 

engagerade, en god relation mellan föräldrar och barn är avgörande för det sociala kapitalet 

och därmed också för utbildningsresultatet. Höga förväntningar både hemifrån och från 

skolan är också avgörande för studieresultat (Coleman 1988, s. 112-113). 

  

De olika formerna av kapital är tätt beroende och sammanvävda med varandra men ytterligare 

en omständighet som har inverkan på barn och ungdomars studieresultat är familjens 

uppbyggnad. Dryler påvisar (så som Horvat et al.) skillnader på utbildningsnivå mellan barn 

med en eller två föräldrar. Den främsta anledningen till dessa skillnader är ekonomi, och kan 

kopplas tillbaka till ekonomiskt kapital som presenterades genom Dryler under mikronivå 

(4.1) (Dryler 1998, s. 30-32). 

  

4.2.2 Vänner och sociala organisationer  

 

Individens vänner utgör en del av nätverket. Nan Lin (2001) menar att gemensamma intressen 

skapar ett sammanhang och en grupptillhörighet. Grupper kan genom dessa gemensamma 
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intressen mobilisera sig för att vinna socialt kapital. Bland annat menar Lin att en grupp som 

har samma förståelse eller intresse för en institution lättare dras till varandra och skapar 

grupper utifrån det gemensamma. I och med det så menar Lin att det skapas en solidaritet i 

gruppen och samtidigt stärks den enskildes identitet. Grupptillhörigheten i sig ger på så sätt 

också ett ökat socialt kapital (Lin 2001, s. 21, 193, 207-209).  

 

Kopplat till det vi tidigare skrivit utifrån Horvat et al tyder det på att barns aktiviteter utanför 

skolan ser olika ut i förhållande till klassbakgrund. Barn från medelklass deltar generellt i fler 

aktiviteter än arbetarklassbarn. Föräldrar till barn oavsett klasstillhörighet har tendenser att 

utveckla sina sociala relationer genom att vara närvarande där. Eftersom barn från 

medelklassen deltar i fler antal aktiviteter skapar föräldrarna till dessa barn ett större nätverk 

än föräldrar i arbetarklassen (Horvat et al 2003, s. 328).  

  

4.2.3 Relationer lärare och elev 

 

Lärare, kuratorer, skolsjuksköterskor, mentorer och andra vuxna (och den hjälp och stöd dessa 

kan erbjuda) utgör en del i skolan som institution. 

  

Hjörne och Säljö menar att skolan som institution är viktig i utformningen av människor, 

varför det är relevant att se skolans påverkan på individen. Elevens bakgrund och familjens 

situation, påverkar lärares syn på enskilda elever. Redan som grundskoleelev placeras därför 

barn och unga i olika fack utifrån vilka förutsättningar som ges och vilka förväntningar som 

finns (Hjörne och Säljö 2008, s.70). 

  

Eva Österlind beskriver ”en tyst kunskap”, (utifrån Donald Broadys förklaring av “den gömda 

läroplanen”) en kunskap som inte lärs ut men som ändå spelar en central roll i hur elever 

uppfattas. Den tysta kunskapen konstateras av Österlind genom olika handlingar: 

 

 ... dels genom outtalade men medvetna lärarintentioner, dels oavsiktliga konsekvenser 

av lärarens agerande till exempel i form av elevers tolkningar, och slutligen skolans 

sorteringsfunktion, framför allt sorteringens mekanismer. (Österlind 1998, s. 26). 

  

Denna kunskap handlar om hur situationer och beteenden hanteras i skolan, en tyst kunskap 

som är svår att lära sig men som är avgörande för vilket fack eleven hamnar i och hur lärare 

och andra vuxna i skolan ser på eleven. I valet av utbildning har människor formats av hur det 
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har samtalats om utbildning i hemmet, huruvida familjen i övrigt är utbildad och hur 

engagemanget ser ut i övrigt, vilket ger mer eller mindre förståelse kring den tysta kunskapen 

(Österlind 1998, s. 27). 

 

För att koppla ihop det Horvat et al (2003) beskriver till Österlind (1998) och Hjörne och 

Säljö (2008), kan skolan förstås som en slags medelklassinrättning, vilkas koder är till för och 

skapade av medelklassen. Detta beskrivs genom till exempel den tysta läroplanen som bidrar 

till reproduktionen och upprätthållandet i skillnader elever emellan (Hjörne & Säljö 2008 

s.14-15, Österlind 1998, s.27). 

  

John Hattie (2009) beskriver att kvalitén på läraren och dennes lektioner skapar goda eller 

mindre goda förutsättningar för eleverna. Lärarens pedagogik blir på så sätt avgörande, en 

god pedagog fostrar duktiga elever (Hattie 2009, s. 126-127). Hattie visar att ytterligare en 

faktor som har en påverkan på hur elever utvecklas är deras egna och familjens målbild av 

skolan. Hattie menar att om det finns ett mål och en förväntning på den enskilda studenten om 

att skolan ska skötas med skicklighet och även att högre studier ska ta vid efter gymnasiet så 

finns det en större chans att eleven kommer att fullfölja grundskolan och gymnasiet. Likadant 

beskriver Hattie att det går till tvärt om, finns det inget uttalat mål med att gå i skolan eller en 

förväntan på att fortsätta studera efter gymnasiet så finns det en större risk att det inte blir så 

(Hattie, s. 199). 

 

Teoriavsnittet har presenterats för att ge en övergripande bild av de teorier som kommer att 

användas till att analysera det insamlade materialet. Det teoretiska ramverket har påvisat 

individuella förutsättningar och nätverkets påverkan för elevers möjligheter i skolan, vilket 

denna studie har för avsikt att utreda. För att ge ytterligare djup i ämnet utbildning presenteras 

i kommande kapitel även befintlig forskning. Den forskning som presenteras är talande för det 

ämne studien hanterar. 
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5. Tidigare forskning 
 

Tidigare forskning presenteras för att visa att forskning är kumulativ vilket innebär att ny 

forskning bygger på forskning som tidigare gjorts inom samma område. I detta kapitel tas 

tidigare forskning upp som berör ämnet utbildning och som visar att elevers socioekonomiska 

bakgrund och miljö spelar stor roll för att förklara ojämlika skolresultat. Forskningen visar 

också på andra omständigheter så som elevernas individuella egenskaper och förutsättningar 

vilka inverkar på elevens möjligheter till goda resultat i skolan och vilken följd dessa får för 

högre utbildning och arbete (se Liljegren 2003, O Jonsson 2001, Traag 2012, Behtoui 2013, 

Lundqvist 2005, Jonsson 2007, Hattie 2009, Hultqvist 2001).  

 

En del av den befintliga forskning som presenteras nedan påvisar faktorer för olika 

utbildningsresultat som kan tyckas irrelevanta för denna studie (så som etnicitet och 

boendeområde). Den är dock viktig att presentera för en bredare förståelse i vad som påverkar 

utgången för ungdomars skolresultat. Precis som i det teoretiska kapitlet (4) kommer även 

detta kapitel (5) presenteras ur mikro och mesoperspektiv. Mikronivå (5.1) visar på orsaker 

utifrån individens förutsättningar och socioekonomiska bakgrund, medan mesonivå (5.2) 

redovisar socialt kapital, det vill säga individens resurser sett till dennes omgivning. 

 

5.1 Individuella förutsättningar  
 

Liljegren (2003) beskriver vikten av att ta hänsyn till individers hela livssituation när det 

kommer till att kategorisera olika beteenden. Liljegren påvisar att sociala och psykologiska 

faktorer bör ges utrymme när det kommer till att utreda om/vilka insatser en individ behöver 

när problem uppstår i “tanke-, känslo eller handlingsmönster.” (Liljegren 2003, s. 42). Vidare 

beskriver Liljegren hur etiketter påverkar självförtroendet negativt hos elever, om fysisk eller 

genetisk avvikelse, ges till enskilda och att diagnoserna på lång sikt ger upphov till mer 

förvirring än lättnad, speciellt om diagnosen inte ses som en samverkande del utan att den ses 

som att individen endast bär egen skuld för sin hälsa och livssituation (Liljegren 2003, s.42-

43). Skolverkets rapport (2009) visar att barn som har fysiska och/eller psykiska svårigheter 

har svårare med inlärning och denna grupp har enligt rapporten presterat sämre i skolan 

jämfört med ungdomar som inte har haft problem med hälsan (Skolverket 2009 s. 24-27).  



 23 

 

Tanja Traag (2012) redovisar, i studier från Nederländerna, vilka bakomliggande faktorer som 

avgör att vissa ungdomar väljer att stanna i skolan och vissa väljer att hoppa av. Familjens 

bakgrund och det kapital (ekonomiskt och kulturellt kapital) som finns inom familjen har 

inverkan på om ungdomar utbildar sig vidare eller inte. I lägre samhällsklasser är det mindre 

viktigt (premieras det inte) att ha högre utbildning till skillnad från i högre samhällsklasser där 

det snarare förväntas att ungdomar ska utbilda sig vidare. Föräldrarnas inställning till skolan 

och hur de pratar om utbildning är också en bidragande faktor menar Traag. Om föräldrarna 

till exempel kontinuerligt frågar sina ungdomar om provresultat, läxor och prestationer i 

skolan kan detta få en positiv effekt. Engagemanget från föräldrar, påvisas således här, ha en 

viktig del i vilka resultat som uppnås (Traag 2012, s. 108). 

  

Nihad Bunar (2001) beskriver i sin avhandling studier om olika segregeringsmekanismer. 

Studierna påvisar att socioekonomiska förutsättningar samverkar med andra faktorer så som 

etnisk bakgrund. Att tillhöra minoritetsbefolkning och samtidigt ha dåliga socioekonomiska 

förutsättningar skapar dåliga förutsättningar på arbetsmarknaden och arbetslöshet kan i sin tur 

leda till sämre möjligheter på bostadsmarknaden (Bunar 2001, s. 276-277). Alireza Behtoui 

och Erik Olsson (2014) beskriver i sin tur hur etnicitet och migration påverkar ungdomars 

utbildningsresultat i förhållande till vilken ålder som innehas vid migration till ett annat land. 

Behtoui och Olsson drar slutsatsen att det främst är den socioekonomiska bakgrunden som är 

avgörande för utbildningsresultat snarare än etnicitet i sig. Etnicitet och migration är dock 

båda omständigheter som påverkar i förhållande till vilka normer och vilken kontext som den 

migrerade personen hamnar i (Behtoui & Olsson 2014).  

 

Catarina Lundqvist (2005) visar hur relationer mellan socioekonomisk bakgrund och etnicitet 

är orsaker till varför utbildningsresultat och senare karriärval skiljer sig åt mellan ungdomar. 

Lundqvists studie visar att socioekonomisk bakgrund och etnicitet spelar stor roll för hur 

ungdomar ser på sina möjligheter för vidare studier och inträde på arbetsmarknaden. 

Lundqvists resultat visar på en diskriminerande miljö för människor med annat ursprung än 

“svensk” och sammanfattar studien: “Det handlar således om att etnicitet som social kategori 

används som kategoriseringsgrund för inträdet på̊ arbetsmarknaden, dvs. hur etnicitet 

konstrueras, används och vilken innebörd det ges i sociala sammanhang.”, det är därför 

viktigt, inte enbart för skolan utan för hela samhället att utjämna dessa skillnader (Lundqvist 

2005, s. 6-10, 60-63). 
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Liksom Lundqvist (2005) påvisar Rickard Jonsson (2007) att skolan är en arena för skapandet 

av kategorier som påverkar skolresultaten. Jonsson studie tar dock en annan utgångspunkt 

nämligen i unga pojkars sätt att använda språket. Jonsson påvisar att kategorier av könsroller 

och stereotyper upprätthålls och reproduceras i skolan genom vardagligt tal. I Jonssons studie 

belyses att genom skapandet av stereotypen “det maskulina” skapas en gemenskap killar 

emellan. Denna gemenskap skiljer pojkar och flickor åt och upprätthåller således en skillnad 

mellan könen som förstärks genom en stark heteronorm vilken påverkar individens 

handlingsutrymme. Jonssons studie framhäver att det bör ligga mindre fokus på vem som gör 

fel, de så kallade stökiga eleverna, och istället bör fokus läggas på de kategoriseringar som 

legitimerar det mindre önskvärda beteendet vilka bör belysas utifrån normer och makt 

(Jonsson 2007, s. 26, 30, 265, 270). 

 

I detta avsnitt har forskning kring individuella förutsättningar presenterats, forskningen 

påvisar att faktorer som gör skillnad på utbildningsresultat bland annat är avgörande utifrån 

socioekonomisk bakgrund. I kommande avsnitt lyfts blicken mot de faktorer som går att 

härleda i enskildas omgivning. 

 

5.2 Omgivning och kontext  
 

Ur ett mesoperspektiv redovisas i detta avsnitt tidigare forskning som framhåller att den 

tillgång individen har till sociala nätverk, har ett samband med de resultat som uppnås i 

skolan. Om individen har ett resursstarkt nätverk är sambandet kopplat till positiva resultat. 

  

Enligt Hatties (2009) undersökning spelar det stor roll vad lärarna har för förväntningar på 

sina elever för hur dessa elever kommer att prestera. Hattie påvisar även att det kapital som 

eleven kommer till skolan med (när eleven först börjar) speglar vilka förutsättningar eleven 

har under skolgången. De elever som är bra förberedda, alltså besitter egenskaper och 

kunskaper som lämpar sig väl i skolans miljö och form, inför vad skolan innebär, kommer 

klara att passa in i skolans mall bättre (Hattie 2009, s.9). Hattie menar att mycket av de 

förberedelser och kunskaper som förväntas och krävs i skolan speglar hur elevernas 

socioekonomiska status ser ut (Hattie 2009, s.61).  
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Traags (2012) forskning visar (utöver de faktorer som tidigare redovisats på mikronivå) att 

skolors sätt att dela upp elever spelar in på om ungdomar väljer att fullfölja skolan eller att 

hoppa av. Traag påvisar vikten av att ha elever med olika färdigheter och social bakgrund i 

samma klass. I en klass där eleverna är blandade, har eleverna en tendens att lyfta varandra, 

de som i teorin har sämre förutsättningar tar efter arbetssätt och inställning till skolan från de 

som har bättre förutsättningar menar Traag (Traag 2012, s. 107). Jonsson (2001) visar att 

tillgången till socialt kapital ytterligare är en viktig beståndsdel för gott skolresultat. Detta 

påvisar Jonsson genom hur familjens struktur ser ut, det vill säga om barnet har två föräldrar i 

hemmet eller om föräldrarna är separerade, om barnet har kontakt med den förälder som 

barnet inte bor med. Det sociala kapitalet mäts här genom föräldrars engagemang i barnets 

skolgång. Familjestruktur och engagemang visas vara avgörande för huruvida resultaten i 

skolan blir. Därmed finns ett starkt samband mellan socialt kapital och skolresultat (Jonsson 

2001, s. 224-238). 

  

Elisabeth Hultqvist (2001) studerar i sin avhandling “skolsvaga” elever och deras möte med 

det individuella programmet på gymnasieskolan (i studien förkortat ”IV”, idag kallat 

introduktionsprogram förkortat ”IM”) (Hultqvist 2001, s.23). Genom observationer och 

intervjuer med lärare och elever kommer Hultqvist fram till att IV-programmet kan ses som 

ett stigmatiserande program som upprätthåller och reproducerar en skillnad på “skolsvaga” 

och “resursstarka” elever. Hultqvist beskriver till exempel i sin undersökning att det är 

ovanligt med läxor på det individuella programmet, i jämförelse med det nationella 

samhällsprogrammet där läxor ges i varje ämne. Denna olikhet kan enligt Hultqvist tolkas 

som att det förväntas olika kunskaper av eleverna på respektive program. Den skillnad som 

görs mellan elever på ett IV-program och elever på nationella program är enligt Hultqvist 

skapade för att på bästa sätt möta IV-elevens behov och individuella förutsättningar men 

denna anpassning gör snarare att eleven känner sig än mer “hopplös”. Att inte ställa samma 

höga förväntningar och krav på alla elever kan alltså enligt Hultqvist skapa en ännu starkare 

känsla av att stå utanför samhällssystemet som IV-elev (Hultqvist 2001, s. 169-171). 

 

En del av Alireza Behtouis (2013) forskning visar svenska förhållanden, i koppling till det 

svenska utbildningssystemet. Behtouis forskning visar att ungdomars etnicitet, klassbakgrund 

och kön påverkar vilken tillgång de har till socialt kapital, vilket i sin tur påverkar vilka 

möjligheter som finns för dessa ungdomar i framtiden. Att vara kvinna, tillhöra en låg klass 

och att ha migrationsbakgrund kan påverka individens tillgång till socialt kapital. Behtoui 
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menar att föräldrars bakgrund, med hänvisning till deras utbildningsgrad, också starkt 

påverkar ungdomars val i livet när det kommer till att vidareutbilda sig eller inte efter 

gymnasiet (Behtoui 2013, s. 46, 54). Bunar (2001) menar i sin tur att genom att bo i ett 

bostadsområde där många människor är i samma (dåliga) situation kan tillgången till ett 

socialt nätverk minska. Ett svagt socialt nätverk ger ett svagt socialt kapital vilket kan leda 

vidare till att barn med föräldrar i denna grupp börjar skolan med sämre förutsättningar än 

barn med starkt kapital (Bunar 2001, s. 276-280).  

 

I detta kapitel (5) har individens enskilda förutsättningar och tillgångar till olika resurser i 

omgivningen presenterats som stor betydelse för hur skolresultaten till slut blir, detta ger 

också indikatorer på hur individers inställning kring högre utbildning och senare karriärval ter 

sig. Avslutningsvis kan sägas att befintlig forskning i ämnet utbildning är ett väl utforskat 

område trots det kvarstår skillnader och alla ungdomar ges inte samma möjligheter i skolan. 

Skolan (som en del av samhället) har en viktig roll för att utjämna skillnader och detta visas i 

den ovan presenterade forskningen. 
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6. Resultat och analys 
 

I detta kapitel presenteras resultat och analys. Här diskuteras och analyseras intervjumaterialet 

som samlats in under studiens gång. Detta görs med hjälp av det teoretiska ramverk som 

tidigare redovisats. Innan resultatet läggs fram görs en kort presentation av informanterna och 

mentorn som intervjuats.  

 

Intervjuerna gjordes med fem elever i åldrarna 18-20 år som har gått på 

introduktionsprogrammet, Individuellt alternativ, samtliga informanter går nu ett yrkesinriktat 

program på gymnasiet. För att avidentifiera informanterna kan presentationen av dem 

upplevas knapp. Denna information är knapphändig för att minska risken för igenkänning av 

informanterna då både introduktionsprogram och yrkesprogram har mindre elevgrupper (i 

förhållande till andra gymnasieprogram). Detta gör att den som har vetskap om denna studie 

eventuellt skulle kunna koppla ihop specifika svar med enskild informant vilket bör undvikas. 

(Även den kompletterande intervjun med mentorn har avidentifierats, mentorn har tilldelats 

namnet Kim). 

 

Informanterna har i uppsatsen tilldelats andra namn, dessa är: David, Fredrik, Olle, Peter och 

Filip. Eleverna som intervjuats har olika bakgrunder och familjeförhållanden men liknande 

förutsättningar när det kommer till kulturellt kapital, boendeområde och familjestruktur. 

Informanterna har endast lite kännedom huruvida deras föräldrar och övriga vuxna har högre 

utbildning än gymnasial, förutom David som vet att hans mamma gått på universitet och nu 

arbetar som kurator. Föräldrarna har i övrigt arbeten inom olika områden. Davids pappa 

arbetar på en verkstad. Filips pappa har eget företag inom IT och Filips mamma arbetar som 

lokalvårdare. Peters mamma är egenföretagare och äger en bokhandel och hans pappa arbetar 

med IT. Olles föräldrar är båda förtidspensionerade och Fredrik vet inte vad någon av hans 

föräldrar arbetar med. Informanterna bor i samma område men deras boenden skiljer sig 

mellan radhus, villa och lägenhet.  

 

Resultat och analys presenteras i två steg, det första steget (6.1) rör frågor om högstadiet och 

vad informanterna uttrycker var anledningen till att de gick ut grundskolan utan fullständiga 

betyg. Detta avsnitt besvarar första frågeställningen på mikro och mesonivå:  

- Vilka faktorer påverkar att vissa pojkar går ut grundskolan utan fullständiga betyg? 
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Det andra steget (6.2) redovisas även det på mikro och mesonivå, men rör istället frågor som 

belyser gymnasiet och vad informanterna uttrycker gjorde skillnad, vad som har gjort att de 

med största sannolikhet kommer att gå ut gymnasiet med en fullständig gymnasieexamen. 

Avsnittet besvarar därmed andra frågeställningen:  

- Trots dåliga resultat på grundskolan och ofördelaktiga förutsättningar når en del av 

dessa pojkar en fullständig gymnasieexamen, vilka faktorer kan ses som avgörande för 

detta? 

 

6.1 Svaga skolresultat  

 
I och med skolplikten måste alla barn i Sverige gå grundskolans samtliga år. Elevers olika 

individuella förutsättningar grundar sig i olika faktorer som kan ha påverkat skolgången på ett 

negativt sätt. 

 

6.1.1 Sjukdom, stress och psykisk ohälsa 

 

Peter berättar om hur han hade det på högstadiet, han beskriver det genom följande citat: 

 

Ehh först hade jag det jobbigt, åkte på en sjukdom i aaa jag tror att det var i slutet på 

sexan... då var jag borta från skolan i nästan ett halvår. Sen blev jag mobbad i skolan 

också. 

 

Peter var sjuk en lång period på högstadiet och under sjukdomstiden blev han även mobbad, 

när han själv började må bättre berättar han att hans mamma inte mådde bra: 

 

Å där lite efter då, när jag började friska på mig då blev ju mamma deprimerad. Ja alltså 

hon är helt återställd idag, käkar tabletter och sånt så... lite borta lite då och då, vissa 

uppgifter som hon inte klarar av till exempel. 

 

Peters berättelse om den psykiska ohälsan som fanns i familjen förstärks även när han svarar 

på följdfrågan om hur det var hemma när mamman blev deprimerad: 

 

Näe vi fick hjälpa med lillsyrran, laga mat hemma... så det fanns ingen tid till att plugga 

nästan…Farsan ja jag hörde att han pratade om att han skulle skilja sig men då sa han 

att morsan skulle bli helt krossad… så jag tror att han gjorde rätt som stannade kvar.  

 

Att Peters högstadieår både har präglats av mobbing och sjukdom och att hans mamma 
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drabbats av psykisk ohälsa var med stor sannolikhet bidragande faktorer till att Peter gick ut 

grundskolan med ofullständiga betyg. Enligt informantens svar mår mamman fortfarande inte 

helt bra, men äter medicin som gör att Peter bara upplever att mamman är sjuk ibland. Även 

att Peter uttrycker att han fick ta ansvar för lillasystern och hemmet och att pappan egentligen 

ville lämna mamman, kan sannolikt också påverkat Peters skolresultat på ett negativt sätt.  

 

För Davids del var det istället stress som orsakade att han gick ut högstadiet med 

ofullständiga betyg: 

 

Ja och sen ska vi samtidigt göra eh vi gick teaterklass ju samtidigt skulle vi göra sista 

teatern sista dramaten a a massor av annat…så stressen la, det låg hela tiden på...jag tror 

jag hade kunnat göra det bättre om jag inte stressat för mycket utav mig. 

 

Det som är intressant i vad David beskriver är att något som generellt skulle kunna ses som 

något positivt, att ha ett intresse (i Davids fall teater) endast blev negativt i och med den stress 

som David upplevde och det påverkade hans studieresultat negativt. David tycker också att 

han skulle kunnat gör bättre ifrån sig om han inte hade stressat upp sig, han tar själv på sig 

skulden för sitt misslyckande, det kan ha varit föräldrarnas och lärarnas höga förväntningar på 

David som gjorde att han kände sig stressad.  

 

Informanternas berättelser stärks genom Skolverkets rapport som påvisar att fysiska och 

psykiska svårigheter påverkar skolresultatet negativt (jfr Skolverket 2009 s.24-27). Tolkat 

utifrån Liljegrens (2000) teori kan elevers svaga resultat i skolan med största sannolikhet 

härledas ur deras individuella förutsättningar som sjukdom och stress (Liljegren 2000, s. 22-

24).  

 

6.1.2 Kulturellt kapital och engagemang  

 

Davids berättelse skiljer sig från de andra, han berättar att hans mamma arbetar som kurator, 

har gått på universitet och varit engagerad i Davids skolgång. Däremot beskriver David att 

hans pappa hoppade av gymnasiet och att han inte är engagerad i Davids skolgång. Föräldrars 

inställning till skolan och vilket engagemang barn får från föräldrar påverkar skolresultaten i 

hög grad (jfr Traag 2012, s. 108). 
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Fredrik får frågan om han vet vad hans mamma jobbar med och hur mammans skolgång såg 

ut, han svarar: 

 

Jag har fan ingen aning alltså… jag har inte så mycket koll på min morsa alltså. Jag vet 

inte vad hon gör men ehh hon har ett jobb. 

 

I citatet ovan framkommer att Fredrik inte riktigt vet vad hans mamma arbetar med eller hur 

skolgången varit, vilket kan tolkas som att familjemedlemmarna inte pratar med varandra på 

det sättet.  

 

Olle svarar på samma fråga: 

 

Nja ee pappa hoppade av vet jag och morsan hon gick nån jävla kockutbildning... nej de 

är asså förtidspensionerade båda två.  

 

och David har samma svar som Olle angående pappans skolgång: ”ja farsan hoppade av 

gymnasiet”. Olle och Davids pappor hoppade båda av gymnasiet och Olles mamma och pappa 

är förtidspensionärer. På frågan om hur engagerade föräldrarna har varit så svarar David: ”ja 

morsan har varit det, pappan eller ja min pappa har hela tiden jobbat” och Peter svarar: 

 

Ehm dom har inte så mycket tid att hjälpa, det är därför det inte har blivit så mycket 

pluggande hemma. 

 

Vidare beskriver Peter att tendensen att inte ens fråga om hjälp hemma har blivit något 

självklart med tiden, han uttrycker det så här: 

 

Och sen har det blivit en vana att inte söka hjälp hos dom, det är mer kompisar och sånt 

nu om jag behöver hjälp… dom är ju fortfarande engagerade men det är så här att det är 

ingen man får nån hjälp av. 

 

Fredrik berättar att hans mamma inte trodde att Fredrik skulle kunna gå gymnasiet, han säger 

så här: 

 

Ja hon (mamma) e glad över att jag ens har kommit in i gymnasium för hon trodde 

aldrig det skulle bli nånting av mig...jag tror att hon e ehh hon är lättad... hon var rädd 

att jag inte skulle komma in någonstans. 
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Fredriks mammas inställning till Fredrik och hans skolgång verkar ha varit relativt negativ. 

Mamman har inte visat något förtroende för Fredriks möjligheter att klara skolan.  

 

Relationen mellan barn och föräldrar är kopplat till det kulturella kapital som präglar de 

vidare i livet. Det kulturella och ekonomiska kapitalets som innehas i familjerna skymtas i 

ovan beskrivna berättelser. Svaren från informanterna kan återkopplas till Traags (2012) 

forskning om hur det kulturella och ekonomiska kapitalet påverkar ungdomars skolresultat 

(jfr Traag 2012, s. 108). Detta bekräftas genom Drylers (1998) teorier om det ekonomiska och 

kulturella kapitalets värde för utgången av skolresultat (Dryler 1998, s. 11, 25-28).  

 

Vår slutsats är att föräldrars utbildning (kulturellt kapital) och vilka ekonomiska resurser 

(ekonomiskt kapital) de har påverkar ungdomars utbildningsresultat. Kulturellt kapital syns i 

vilka förväntningar och krav som finns på barnet från de vuxnas sida. Att ha föräldrar som är 

välutbildade gör med större sannolikhet att det finns mer ekonomiska resurser att 

tillhandahålla och kunskap om hur utbildning bäst förvärvas. Detta speglas även i vilket 

engagemang det finns från föräldrarnas sida i exempelvis läxor och skolresultat. 

 

6.1.3 Roller  

 

Peter och Filip beskriver att deras umgängen hade dåligt inflytande över dem, Peter berättar 

bland annat att han började röka. Filip berättar att han var en person som ”satt ute i 

korridorerna och snackade skit” och att han var en ”tuffing”. Filip beskriver även skolgången 

på följande sätt ”jag tänkte liksom, från hela första början tänkte jag att jag ska fixa 

skolan…sen var det så här nej jag tänker inte fixa skolan, jag tänker sitta ute och ta det lugnt”. 

Filip säger även ”jag är en person som aldrig gör en läxa”. Fredriks beskrivning av sig själv är 

att han ”var lite bråkstake”. Olle i sin tur beskriver ”asså jag var ju typ i skolan ibland, men 

jag vet inte, jag gick inte på lektionerna liksom”. Olle går till skolan för att ta del av den 

gemenskap som skolan erbjuder men går inte på lektionerna och tar del av kunskaperna som 

finns i klassrummet.  

 

Jonssons (2007) tidigare forskning visar på hur olika roller skapas i skolan bland annat genom 

samtal. Samtalen reproducerar stereotypa könsroller (här maskulina) som i sin tur påverkar 

individers handlingsutrymme (Jonsson 2007, s. 26, 30, 265, 270). Förväntningar på individen 

kan även kopplas till vilka förväntningar som finns inom samhället i stort. Om den enskilda 
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tillskrivs epitetet man så finns det också tillhörande stereotypa könsroller dessa finns och 

reproduceras även i skolan (Connell 1989, s. 295).   

 

I nästa avsnitt presenteras hela nätverkets betydelse, där relationer i skolan och med vänner är 

en viktig del. 

 

6.1.4 Situationen i skolan  

 

Fredrik och Olle beskriver sig själva och sin högstadietid, Fredrik berättar om sina relationer 

med lärarna och säger ” jag tror inte att alla lärare gillade mig”. Han säger även att ”jag e 

jävligt sämst på matte” vilket kan spegla en dålig relation mellan Fredrik och matteläraren. 

Olle berättar hur han bytte klass i högstadiet och hamnade i en mindre grupp, han uttrycker 

sig så här:  

 

Så började jag så här liten skola för typ så här för sånna som skolkade och så här 

skitmycket liksom…asså där jag gick man kunde typ plugga skit lite betyg liksom, så 

det var ju dömt, man ska gå IV typ.  

 

Fredrik skildrar högstadiet: 

 

Skoltrött... alltså det slutade med att jag e slutade gå... alltså jag vet inte jag gillade inte 

skolan överhuvudtaget jag hade haft problem med det ganska länge… så jag va e mest 

med polarna mm jag hade inte tid att plugga. 

 

Peter har en liknande beskrivning: 

 

Asså det var då jag började skolka faktiskt, ehh dåligt med lärare, det var många som 

slutade de fick inte rätt lön etcetera... så vi böt ju lärare varannan vecka typ.  

 

och på följdfrågan hur det kändes att få nya lärare hela tiden svarar Peter så här: 

 

Aaa jag kände mig osäker med han, man vet ju inte hur han arbetar och så och det är 

ofta yngre personer som kommer in ändå det är aldrig en fast lärare det är vikarier om 

och om igen. 

 

och om det var skillnad på stämningen i klassen om det var en vikarie svarar han så här: 
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Ja det blev mycket stökigare man hade inte samma respekt för vikarien... för vi kände 

han inte… varför ska vi visa respekt för någon som kommer till våran skola bara så där. 

 

Lärares olika förväntningar kan ha en inverkan på elever, vilket ovan citat visar då Fredrik 

upplever att lärarna inte gillade honom och Olle påvisar att skolan (under en tid på högstadiet) 

han gått på var en för “sånna som skolkade”. Fredrik beskriver att han i och med att han var 

skoltrött istället var med kompisarna så mycket att han inte hann plugga. I kombination med 

att Peter inte trivdes i skolan påverkade hans umgänge med stor sannolikhet hans resultat i 

skolan på ett negativt sätt.  

 

I enlighet med Hultqvist (2001) och Traag (2012) kan berättelserna ovan bekräfta att mindre 

elevgrupper kan upplevas som något dåligt, sammanförandet av elever med generellt låga 

resultat kan skapa lägre resultat än i en mer heterogen elevgrupp, att lärares förväntningar är 

lägre har också en negativ inverkan på elevens skolresultat (jfr Hultqvist 2001, s. 169-171, 

Traag 2012, s. 107).    

 

Hjörne och Säljös teori om att barn placeras in i olika fack av lärare, utefter bakgrund och 

familjesituation, bekräftas. Hjörne och Säljö beskriver skolan som en plats där en sortering 

sker utefter elevernas familjesituation och bakgrund, sorteringen påverkar sedan hur lärare ser 

på enskilda elever och vilka förväntningar och krav som läraren ställer på eleven (Hjörne & 

Säljö 2008, s. 70). Som Hattie (2009) och Liljegren (2000) förklarar är relationen mellan 

lärare och elever av största vikt för elevers skolresultat. Detta relationsbygge påverkas således 

av om lärarna är fastanställda eller vikarier, den sociala relationen mellan lärare och elev 

påverkas negativt av att lärarna är vikarier (Hattie 2009, s. 126-127, Liljegren 2000, s. 22-24). 

 

Vikten av förtroende och tillit till lärarna påvisas i citaten, av olika anledningar finns ett stukat 

förtroende för lärare och vikarier. Genom bra relationer till skolan och personal hade pojkarna 

med större sannolikhet gått på lektionerna vilket påvisar vikten av goda relationer mellan 

skola och elev.  
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6.1.5 Samhälleligt engagemang  

 

Informanterna uttrycker sig kring frågan om samhälleliga engagemang, det tycks inte vara 

något som intresserar någon av dem David säger så här ”jag avstår mig helst politiskt, alltså 

jag tycker alla är lika dumma på ett visst sätt” och Olle säger:  

 

Nej, jag vet inte jag är inte så politisk av mig så... nej alltså jag, när det är val och skit 

så läser jag så här då kollar jag liksom upp kollade debatter och lite sånt men det är inte 

mycket. 

 

Att varken David eller Olle har något samhälleligt engagemang härleds med största 

sannolikhet ur hur det i deras hemmamiljö pratas om samhället och vilket engagemang som 

finns hos de vuxna hemma. De socioekonomiska förutsättningarna kopplas till samhälleligt 

engagemanget som i sin tur hör ihop med en individs kulturella kapital, vilket är en del av det 

sociala kapitalet (jfr Jonsson 2001, s. 224-238). Det samhälleliga engagemanget är starkt 

kopplat till det sociala kapitalet (Coleman 1988 s. 98, 100, 118-119). Om det pratas om saker 

som samhället, utbildning och politik i hemmet ökar det sociala kapitalet vilket ger bättre 

chanser för goda skolresultat.  

 

6.1.6 Vänner och omgivning 

 

Sociala engagemang så som vänner och umgängeskrets ingår i nätverken som finns runt 

individen. Informanterna uttrycker att då det gick sämre i skolan hade kompisar och 

omgivning stor påverkan på de låga skolresultaten. Peter säger:  

 

Jag hamnade lite fel i ett kompisgäng där va, när jag gick på högstadiet…aa jag började 

röka och så. 

 

Filip säger även han: 

  

Alltså den omgivningen förstörde mig och in nian började jag nästan inse det när det 

var försent... dom här kompisarna dom kan gå någon annanstans.  

 

Både Peter och Filip beskriver sina kompisar som några som påverkade dem negativt under 

högstadiet och att de tillslut valt att bryta kontakten med dem. Vilket umgänge en person 

omger sig av har betydelse genom att grupptillhörighet skapar ett socialt kapital som även 
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stärker den egna identiteten, varför gruppen kan vara mycket viktig (jfr Lin 200, s. 21, 193, 

207-209). 

 

Informanterna har haft en skoltid kännetecknad av frånvaro, dåliga betyg och till viss del 

oroliga hemförhållanden. Det visar sig att detta till stor del beror på otrivsel i skolan 

kombinerat med sjukdom och andra individuella förutsättningar och ett svagt engagemang 

från hemmet (svagt kulturellt kapital). Det ovan beskrivna resultatet indikerar att 

informanternas låga skolresultat bland annat beror på att de var skoltrötta, hade dåliga 

relationer med lärare och en umgängeskrets med dåligt inflytande. Hemma har de inte pratat 

om utbildning och detta i kombination med ett svagt samhällsengagemang och små nätverk, 

har med all säkerhet också format hur informanterna sett på sin skolgång (svagt socialt 

kapital). Med denna bakgrund går detta kapitel över till att istället beskriva vad som hände när 

informanterna gick över från grundskolan till gymnasiet, där de först vänder sina 

ofullständiga grundskolebetyg till fullständiga och sedan fortsätter vidare på ett 

yrkesprogram.   

 

6.2 När det vände 
 

I föregående avsnitt kan läsas att informanternas bakgrund och förhållandevis låga sociala 

kapital har präglat deras skolgång negativt under grundskolan, detta står i linje med det 

teoretiska ramverk och tidigare forskning som presenterats. Trots denna bakgrund har 

informanterna lyckats vända de negativa skolresultaten till positiva. I följande avsnitt kommer 

därför citat och sammanfattningar av informanternas svar på frågor angående när 

skolresultaten började gå bättre att redovisas.  

 

6.2.1 Nya roller  

 

Peter berättar om sin nuvarande situation i skolan: 

 
Alltid lugnt i klassrummet och jag blev hjälplärare...aa det var roligt att vara bäst i 

klassen, hehe...alla ser mig alltid som en glad person...  

 

Olle menar att han var omogen på högstadiet:  
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Ja asså när man gick där ja hur gammal är man när man går där liksom man är typ så 

här fjorton eller nåt då är man ju inte mogen liksom…  

 

Filip beskriver förändringen: 

Bara att jag har mognat lite grann...asså jag vet inte, jag är mest glad för att jag kan.., 

jag är en sån person som älskar att lära känna folk...såå när ettorna kommer till mig då 

är det liksom…jag förklarar för dom, jag tycker det är hur kul som helst, bara lära ut det 

som jag kan som inte dom kan. 

 

På mikronivå skulle vi hos informanterna kunna hitta faktorer så som förändrat välmående, 

bättre psykisk och fysisk hälsa, större engagemang från hemmet som omständigheter och 

tydliga orsaker till det förändrade studieresultatet hos eleverna. I informanternas fall är det 

främst den nya rollen i skolan och personlig mognad som är anledningen till de nu bättre 

resultaten. En hjälpande roll ger självförtroende att åstadkomma något i skolan som tidigare 

inte fått utvecklats. Här tolkar vi det som att skolan har sett potential i informanterna som 

uppmärksammas och därmed motiveras att hjälpa sig själv och andra. Jämfört med Jonsson 

(2007) är det tydligt här hur könsroller (maskuliniteter) upprätthålls i skolan, när 

informanterna berättar att de mognat och fått en ny roll ges nya möjligheter (jfr Jonsson 2007, 

s. 26, 30, 265-270).   

 

Teorier om olika roller utifrån Connells (1989) beskrivning kan förstås genom ovan citat. Det 

informanterna berättar här är tecken på hur roller skapas och reproduceras i skolan, både i 

form av att vara den “stökiga eleven” men det kan även kopplas till Connells beskrivning av 

“the cool guys” som informanterna tidigare har varit (jfr Connell 1989, s 294-295). Även 

teorier presenterade av Buchmann, DiPrete och McDanil (2008) om hur pojkar och flickor 

utvecklas i olika takt kan utgöra anledning till de positiva skillnaderna (jfr Buchmann, DiPrete 

& McDanil 2008, s. 321).  

 

Informanterna har mognat och skapat nya roller som gör att de utvecklas på ett annat sätt och 

kan därför koncentrera sig bättre på utbildningen. Tydligt är att det snarare är faktorer i 

omgivningen som har förändrat situationen för informanterna, därför presenteras det närmare 

i nästa avsnitt.  
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6.2.2 Ny skola 

 

Fredrik visar på ett nytt synsätt inför skolan som institution: 

Så jag tackar att jag började IV det där hjälpte mig som fan... alltså gymnasium kändes 

annorlunda ….ehh jag vet inte allt att bara börja på gymnasiet kändes.. ..mäktigt.  

 

David är en av de intervjuade som visar att stress varit en stor del till att det tidigare har gått 

dåligt i skolan, det som gjort skillnad från högstadiet till gymnasiet beskriver han så här: 

”mycket lugnare, inte stressigt alls”. David befäster även detta när vi talar om läxor på 

individuella programmet: ”Vi har inte så mycket läxor...man har gjort allting man ska under 

lektionen så kan man ta det lugnare”. 

 

Peter svarar på frågor om gymnasiet och introduktionsprogrammet: ”aa, jag träffade några 

roliga kompisar och sen så var lärarna riktigt bra och engagerade”.  

 

Mentorn Kim berättar om skolans arbetssätt och var utgångspunkten bör ligga för att just 

kunna se till varje elevs bästa, Kim säger ”Så har man utgångspunkten i att man utgår ifrån 

den som har det svårast”. Sättet att lära ut bör anpassas efter individen menar Kim: ”att man 

redan tidigt sätter in insatser att man får hjälpen att lära sig på det sättet man lär sig”. När 

frågan om vilka arbetssätt som är anledningen till att elever lyckas vända resultaten i skolan, 

så svarar Kim: 

Jag tror att det är, alltså relation, att bli sedd...och att möta de där de faktiskt är och att 

inte förvänta sig att de ska passa in i en form utan att det ska vara individuellt och sen 

att fokusera på ämnet liksom, att prata, asså som lärare, att prata väldigt gott om så här 

ni ser ju liksom att prata så här om skolan som nånting gott...jag ser ju här vad du visar 

mig nu alltså hela tiden det här återkopplingen den formativa bedömningen hela tiden 

för då så växer också ens självförtroende som elev. 

  

Det materialet tyder på är att den mest avgörande faktorn för förändring i ungdomarnas 

skolresultat finns just i skolan. Något har ändrats när informanterna började gymnasiet, det 

infann sig en ny känsla för att gå till skolan och resultaten förändrades därmed positivt. 

Citaten ovan tyder på att det spelar stor roll för enskild elev hur skolan fungerar 

organisatoriskt. Vilka möjligheter som ges och om någon lyssnar till eleven är högst 

betydelsefullt för att eleven ska förstå sitt eget värde och därmed utvecklas. 
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I den tidigare forskning som presenterats betonas vikten av att se till varje enskild elev för att 

denna ska utvecklas (jfr Hattie 2009, s. 9, 61). 

Detta kan kopplas till skolan som en institution som etablerar och upprätthåller en bild av 

elever. Teorier utifrån Hjörne, Säljö (2008) och Hattie (2009) beskriver hur lärare placerar 

olika barn i fack främst utifrån barns bakgrund, på så sätt skapas olika förväntningar på 

eleverna detta hänger även ihop med relationen mellan lärare och elev vilket citaten bekräftar 

(Hjörne & Säljö 2008, s. 70, Hattie 2009, 126-127). 

 

Skolan spelar stor roll för elevens utveckling, hur den ser på sig själv, sammanhanget och 

framtiden. För Fredrik var det skolan i sig, för David var det lugnet som fanns på det 

individuella programmet och för Peter var det att han fick nya vänner och en annan relation 

till lärare och detta tolkar vi som största anledningarna till informanternas förändrade 

skolresultat.  

 

6.2.3 Interaktion mellan lärare och elev 

 

Informanterna beskriver att skillnaden mellan högstadiet och introduktionsprogrammet och 

senare yrkesprogrammet till störst del är relationen mellan de själva och deras lärare och 

andra vuxna i skolan. Fredrik svarar på frågan om relationen till lärarna och vilken som är den 

största skillnaden från högstadiet till gymnasiet ”Ja alltså det var ju massa lärare, de var ju 

mer kompisar än lärare, de var roligare!”. Om relationen säger han ”ja den är grym”. Olle 

nämner även han lärare som en anledning till skillnad ”Jag vet inte jag tycker lärarna är, de är 

ja, de tycker jag ju är skitbra typ”. Filip talar också om relationen till lärarna främst om 

mentorn: 

 
Jag tyckte om min mentor, mentorerna som jag har haft har alltid varit hur trevliga som 

helst,  alltså mentorn är alltid den som jag pratar mest med. Dom blir alltid dom som 

förstår mig, hur jag tänker och så där. Bra lärare asså, dom ska kunna prata med 

eleverna...viktigt...dom ska kunna, och förstå eleverna, lägga ner tid på eleverna. Dom 

ska göra utbildningen till något roligt...annars är det kört.  

  

Filip fortsätter att berätta om mentorn (Kim) och förklarar att Kim är som en ungdom. I och 

med att de lyssnar på samma musik och att Kim klär sig på ett visst sätt så skapas en stark 

relation mellan de. Filip avslutar ”asså, Kim stod bara vid min sida hela tiden”. Kim förstärker 

att alla elever måste ingå i lärarens förväntningar: 
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Men man måste ha höga förväntningar på alla elever… så att det gäller att känna sina 

elever...och det tror jag att vi har när vår undervisning börjar två veckor senare än alla 

andra för att vi har enskilda intervjuer med varje elev, själva...och det tror jag är våra 

framgångsfaktorer för vår relation med eleverna.  

 

Ovan citat visar tydligt på den förändrade relationen mellan lärare och elev och hur detta leder 

till bättre engagemang till skolan från elevernas sida. Vikten av höga förväntningar 

presenteras i det mentorn berättar och visar på hur klassrumsmiljön påverkar skolresultaten.  

Detta kan vi jämföra med den forskning som Hattie (2009) beskriver, elevernas prestation 

alltid har en stark koppling till lärarnas förväntningar (jfr Hattie 2009, s. 9). Hatties (2009) 

teorier beskriver att höga förväntningar på elever och en god pedagogik kan fostra elever till 

att vara engagerade och därmed förstå vikten av kunskap och utbildning (Hattie 2009, s. 126-

127). Skolan har en stor del i skapandet av människor, varför det är viktigt att relationer 

mellan till exempel lärare och elev är goda.  

 

6.2.4 Utanför skolan 

 

Utöver skolan som nätverk visar informanternas svar att ungdomsgård och aktiviteter utanför 

skolan också har haft en betydande roll för att skolresultaten blivit bättre. Filip berättar om 

ungdomsgården: 

 

Å så visade det sig att de som jobbade där var hur sköna som helst…det är inte så att 

dom är jätteseriösa och bara tänker på ungdomarna utan dom vill väl typ vara 

ungdomar…alltså jag känner alla som kommer dit… 

 

Filip säger: ”Ja dom har sagt det, att dom kan det...hjälpa till med läxor och sånt, ifall dom 

kan själva ämnet”.  

Detta citat tyder på en uppfattning av tillhörighet och att Filip numer, är en del av 

ungdomsgården. Detta kan kopplas till Horvat et als (2003) teorier om betydelsen av nätverk 

för det sociala kapitalet, att i familjer med större nätverk har barnen lättare att uppnå goda 

studieresultat. Horvat et al (2003) menar att nätverket som sådan även hjälper till att lära sig 

etablera nya kontakter och att kunna be om hjälp, vilket Filips citat ovan tyder på (jfr Horvat 

et al 2003, s. 342). Nätverkets betydelse kan även förstås genom Colemans (1988) teori om 
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det sociala kapitalet som något som utvecklas genom mänskliga relationer (Coleman 1988, s. 

100, 118-119). 

I informanternas berättelser visar det sig att skoltiden tidigare har varit svår, det som gjort det 

bättre kan tolkas vara att eleverna nu har ett större nätverk än tidigare, här genom 

gemenskapen på ungdomsgård.  

 

6.2.5 Hem och skola 

 

Kim påvisar att nätverk är av största vikt för eleverna på skolan och menar att en positiv 

föräldrakontakt är en del i det: 

 
Jag tror om man ska säga så här, hos oss så är det nog väldigt viktigt med en positiv 

föräldrakontakt överhuvudtaget... Min erfarenhet är att föräldrar är så engagerade som 

skolor tillåter de att vara. Sen så tror jag på en tät kontakt med hemmet som är positiv. 

 

Detta kan jämföras med Jonssons (2001) forskning som påvisar att familjestruktur och 

engagemang visar vilket socialt kapital familjen innehar, vilket i sin tur genom goda relationer 

mellan hem och skola ger positiva skolresultat. Det vill säga att starkt socialt kapital går att 

förknippa med goda skolresultat (Jonsson 2001, s. 224-238). Kims citat kan direkt kopplas till 

teorier om nätverk och socialt kapital så som Coleman (1988) beskriver det. Följden av stora 

nätverk blir ett högre socialt kapital och i och med det en starkare egen identitet (jfr Coleman 

1988, s. 112-113). 

  

Det nätverk som främst har utvecklats under tiden på introduktionsprogrammet och sedermera 

yrkesinriktade programmet är skolan. Informanterna har fått ett tydligare sammanhang och 

grupptillhörighet. Ett engagemang från lärare, andra vuxna och eleven i sig själv är betydande 

för elevens egen identitet. Tillsammans med nätverk skapat mellan skola och hem får eleverna 

bättre stöd för att klara av studierna. Med detta presenterat kommer nu slutsats och diskussion 

att redovisas. 
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7. Slutsats och diskussion 

 
För att avrunda denna studie kommer nu frågeställningarna besvaras genom en 

sammanfattande slutsats och diskussion som följer samma tema som tidigare. Först belyses 

faktorer som påverkat att pojkarna gick ut grundskolan utan fullständiga betyg och därefter 

presenteras faktorer som påverkat skolresultaten på ett positivt sätt så att dessa pojkar med 

största sannolikhet kommer att gå ut gymnasiet med en fullständig gymnasieexamen.  

 

Tidigare forskning (exempelvis Liljegren 2003, Jonsson 2001, Traag 2012) tillsammans med 

det teoretiska ramverk (exempelvis Eriksson & O. Jonsson 1994, Liljegren 2003, Behtoui & 

Olsson 2014) visar på att etnicitet, migration och socioekonomisk bakgrund (individuella 

faktorer) är tydliga indikatorer på varför en del elever inte klarar sina grundskolebetyg i 

samma utsträckning som andra. Informanternas bakgrund liknar varandra, de är svenskfödda 

med svenska föräldrar och dessutom omgivna av en miljö som inte är så kallad “segregerad” 

(utifrån Bunars beskrivning om invånare som tillhör etniska minoriteter, Bunar 2001). Vi vill 

understryka att pojkarna i vår studie har en relativt fördelaktig socioekonomisk bakgrund, och 

lever i ett område som skulle kunna betraktas som ett medelklassområde. Pojkarna i studien 

har ur flera perspektiv bättre förutsättningar till exempel i jämförelse med barn som har 

missbrukande föräldrar eller lever under fattiga förhållanden. Detta kan vara en del av svaret 

på varför dessa pojkar har lyckats vända vindarna.  

 

Anledningarna till pojkarnas ofullständiga betyg i grundskolan har bland annat varit att de 

själva eller någon i familjen har drabbats av fysisk och psykisk ohälsa. Pojkarnas föräldrar, 

och andra vuxna i hemmet har haft ett skralt skolengagemang. Det bristande engagemanget 

från föräldrarnas sida går att härleda ur ett svagt kulturellt kapital vilket också vävs in i 

pojkarnas berättelser, bland annat genom att ingen av pojkarna beskriver att det pratas om 

skolan eller om samhälleliga företeelser (så som politik) i hemmet, i någon större 

utsträckning. Pojkarna har även svarat nekande eller tveksamt på frågor om föräldrarnas 

utbildningsnivå och nuvarande arbete. Detta kan visa på en bristfällig kommunikation mellan 

barn och föräldrar som i sin tur skulle kunna kopplas till en låg interaktion dem emellan, detta 

menar Coleman (1988) är en del av barns sociala kapital. Studiens empiri visar att 

familjeförhållanden (utifrån sjukdomar och engagemang) påverkat pojkarnas resultat i skolan.  
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Vidare beskrivs skolan genom teori (exempelvis Connell 1989) och tidigare forskning 

(exempelvis Jonsson 2007) som en plats där könsskillnader och stereotyper reproduceras. 

Analysen visar att pojkarna var så kallade ”cool guys” under högstadiet och denna stereotypa 

maskulinitet som beskrivs av Connell (1989) har pojkarna även anammat genom att vara (som 

några av de själva uttrycker) en ”tuffing” och ”bråkstake”. Några av pojkarna umgicks också 

med vänner som påverkade dem negativt vilket även fick negativt inflytande över deras 

skolgång. Detta visar nätverkets betydelse för den enskildas skolprestation. Ett högt socialt 

kapital innefattar bland annat goda relationer till lärare. Pojkarna beskriver att deras relation 

till lärarna under högstadiet var relativt dålig, bland annat på grund av många vikarier och att 

pojkarna inte upplevde att lärarna lyssnade eller brydde sig om dem. Detta påverkade 

resultaten negativt. Hattie (2009) bekräftar att relationen mellan lärare och elev har en stark 

påverkan för elevers resultat i skolan (se även Connell 1989, Liljegren 2000). 

 

Resultaten i studien visar att det som till största del (i senare skede) har gjort skillnad för 

pojkarna är just goda relationer mellan lärare och elever. Lärarna på introduktionsprogrammet 

visar ett stort engagemang i varje enskild individ vilket ger eleven en större tilltro till skolan. 

Pojkarna känner sig sedda och hörda, på så sätt har de fått nya möjligheter att utvecklas i sin 

utbildning, och vidare har detta lett till att de fått ett bättre självförtroende. Genom goda 

relationer elever och lärare mellan så skapas ett nätverk och genom det nätverket utvecklas i 

sin tur elevens sociala kapital. I och med att eleven får en ny insikt om skolan, att skolan är 

bra och att utbildning är värdefullt, utvecklas och höjs även det kulturella kapitalet för denne 

(jfr Coleman 1988, Hattie 2009). 

 

Elevernas skolresultat vänder således och i motsättning till det som tidigare forskning visat 

var introduktionsprogrammet vändpunkten för informanterna (jfr Hultqvist 2001). Resultaten 

visar att relationen mellan lärare och elev är av största vikt gällande elevers skolresultat så 

som Hattie (2009) redogör. 

 

Även om denna studie endast visar ett fåtal elevers syn på och uppfattning om skolan så torde 

deras berättelse ändå ge en bild av hur skolan som institution kan uppfattas. Vår studie visar 

att genom bra skolpolitik kan alla ungdomar (oavsett bakgrund) erhålla goda förutsättningar. 

Den grupp ungdomar som vänder negativa resultat till positiva, är därför viktig att vidare 

studera. Om det från skolans sida går att sätta in resurser i ett tidigt skede gör det att elever får 
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bättre förutsättningar och samhället gör en stor vinst. Detta eftersom det finns starka 

kopplingar mellan ojämlika utbildningsnivåer och utanförskap. Ett utanförskap i skolan kan 

leda vidare till (o)möjligheter på arbetsmarknaden, vilket i sin tur leder vidare till 

(o)möjligheter på bostadsmarknaden. Dessa (o)möjligheter kan kopplas till det sociala arbetet 

genom att de människor som socialarbetare kommer i kontakt med ofta hamnat i ett 

utanförskap som följd av dåliga förutsättningar, vilket över tid gjort att de på något sätt blivit 

aktuella inom det sociala arbetets praktik.  

 

Avslutningsvis vill vi hävda att vår studie är viktig för förståelsen av hur olika förväntningar 

och tillskrivna egenskaper kan påverka utfallet av studieresultat och sedermera framtida 

utbildnings- och karriärmöjligheter. Vidare forskning bör därför fortsätta urskilja vilka 

beståndsdelar som orsakar skillnader i skolan, genom det kan ett preventivt arbete utvecklas 

så att människor inte hamnar i ett utanförskap redan i skolan. Intressant vore att undersöka hur 

olika skolpolitik avgör vilket stöd samhället kan ge elever med olika förutsättningar och hur 

samma politik är avgörande för läraryrkets status. Ytterligare intressant vore att undersöka hur 

lärarutbildningen belyser denna komplexa problematik och hur (ojämlika) förhållanden 

åskådliggörs i vardagligt arbete.  
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9. Bilagor  

 

Bilaga 1 

 

   Huddinge fredag 7 november 2014 

 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Södertörns Högskola på programmet Socialt 

arbete med storstadsprofil. I skrivande stund är vi i uppstarten av vårt examensarbete. Vår 

tanke med detta brev är att väcka ert intresse för att eventuellt hjälpa oss med vår forskning. 

Vi har för avsikt att studera elever som går Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ 

och som med största sannolikhet kommer att gå ut gymnasiet med en gymnasieexamen. Vi 

vill undersöka bakomliggande orsaker till varför elever utvecklas under gymnasiet och klarar 

en examen när de i grundskolan inte fått de rätta förutsättningarna att slutföra grundskolan 

med fullständiga betyg. 

Vi söker således personer som är i slutskedet av sin gymnasieutbildning och som har gått eller 

går Introduktionsprogrammet Individuellt alternativ. Då tidigare forskning visar på att det är 

en större andel killar som går ut gymnasiet med (fortsatt) ofullständiga betyg vill vi särskilt 

rikta vår undersökning mot de killar som tar examen. Genom djupintervjuer med dessa elever 

vill vi studera ovan beskrivna företeelse. Vi beräknar att intervjuerna tar cirka 60 minuter per 

person och vi kommer genomföra intervjuerna löpande under november. Intervjuerna 

kommer spelas in, transkriberas och materialet kommer användas avidentifierat i vår färdiga 

uppsats. 

Har ni några frågor om studien eller vår utbildning se kontaktuppgifter nedan.  

 

Med vänliga hälsningar, 

Annika Sundström & Hedvig Enmark 
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Bilaga 2 

 

Intervjuguide 

 

Information om och av intervjuaren 

- Namn 

- Studier och studieort (Socialt arbete, Södertörn...) 

- Berätta om undersökningen, om varför informanten är en viktig del av den, vad 

dennes information kan bidra med och vad det eventuellt kan leda till, avidentifierade, 

att uppsatsen kommer publiceras 

- Upplägget, bakgrund och familj, fritid, skola, framtidsplaner 

 

Bakgrund och familj 

Berätta lite om dig själv 

- Var bor du? Berätta om området (och till exempel om lägenhet, radhus, villa och så 

vidare) 

- Hur länge har du bott där? 

- Berätta lite om de vuxna personer som du anser ingår i din familj 

- Vet du något om hur deras skolgång var? Vad jobbar eller vad har dina vuxna 

familjemedlemmar jobbat med?  

- Har du några syskon? 

 Om ja: jobbar? går i skolan, vad för utbildning?  

 

Fritid 

- Vad gör du på fritiden? Har du några intressen? 

            Kulturella aktiviteter? Till exempel musik, teater, sång 

            Fysiska aktiviteter? Till exempel fotboll, dans, boxning, ridning, idrottsförening 

Samhälleligt engagemang? Till exempel politisk/religiös organisation, ideella 

organisationer -Amnesty, Greenpeace  

- Är du med i några digitala sociala nätverk/sociala forum 

(instagram/twitter/facebook/myspace)? 

- Finns det någon i din närhet som inspirerat dig eller uppmuntrat dig i dina intressen? 

(Till exempel från andra i familjen, vänner, lärare och andra vuxna i omgivningen) 

 

Skola 

Berätta lite om oss själva (min skolgång, mina intressen etc.). 

 

Grundskolan-högstadiet 

- Kan du berätta lite om högstadiet, speciellt åk 9?   

- Hur såg dina slutbetyg i åk 9 ut?  

- Hur såg din närvaro ut?   

- Hur många timmar studerade du utöver skoltiden under högstadiet? 

- Anser du att du jobbade hårt under högstadiet eller hade du mer kapacitet? 
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- Vilken relation tycker du att du hade med lärare och andra vuxna i skolan under 

högstadiet?  

- Kände du att du fick det stöd som du behövde när du gick i högstadiet? (till exempel, 

information från lärare, läxhjälp, uppmuntran, inspiration, extra undervisning) 

            Om ja; av vem/vilka och på vilket sätt? 

            Om nej; vad saknades?  

- Fanns det någon eller några som hade stor betydelse för dig under högstadiet? Berätta  

- Upplever du några skillnader mellan hur det var på högstadiet och hur det är på 

gymnasiet? Till exempel stöd från lärare, upplevd stress, press utifrån 

Gymnasiet 

Du började gymnasiet på Introduktions programmet Individuellt alternativ 

- Vad är din uppfattning och upplevelser av IA? Berätta... 

- Hur länge läste du på det programmet innan du började på ett nationellt program…. 

Eller när började du läsa gymnasiekurser? Berätta 

- Hur ser dina betyg ut nu? 

- Hur många timmar pluggar du utöver skoltiden nu på gymnasiet? 

- Vilken relation tycker du att du har med lärare och andra vuxna i skolan idag? Berätta. 

 

- Hur engagerade har de vuxna i din familj varit i din skolgång över tid (läxor, kontakt 

med skolan-utvecklingssamtal, föräldramöten etcetera)? 

- Är de intresserade av dina studieresultat, press?  

- Finns det någon annan i din närhet som haft stor betydelse, som du tycker att du har 

fått eller får stöd av med skolarbetet nu i gymnasiet? (till exempel lärare, läxhjälp, 

uppmuntran och inspiration från hemmet eller extra undervisning) 

            Om ja; av vem/vilka och på vilket sätt? 

            Om nej; vad saknas?  

- Varför tror du att du har lyckats bättre nu i gymnasiet än på högstadiet? 

 

Framtidsplaner (om tid finns) 

- Kommer du fortsätta studera efter gymnasiet eller vill du arbeta nästa år/när du är 

färdig? 

- Motivera varför arbeta: vilken typ av jobb intresserar dig? 

- Motivera varför studera: vilket program/vilka kurser är du intresserad av? 

 

- Om 10 år, vad skulle du vilja göra? Berätta 

 

Tack för din medverkan! 
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Intervjuguide  

 

Information om och av intervjuaren 

 

- Namn 

- Studier och studieort (Socialt arbete, Södertörn...) 

- Berätta om undersökningen, om varför informanten är en viktig del av den, vad dennes 

information kan bidra med och vad det eventuellt kan leda till, avidentifierade, att uppsatsen 

kommer publiceras 

- Beskriv Introduktionsprogrammen 

- Finns det skillnader i arbetssätt skolor emellan tror du? (organisation, antal lärare, grupper 

uppdelade efter inriktning på introduktions programmen…) 

- Vad tror du är viktigt för eleverna som går på introduktionsprogrammet?  
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Hej!  

 

Vi är två socionomstudenter som studerar vid Södertörns Högskola på programmet Socialt 

arbete med storstadsprofil. Vi arbetar just nu med vårt examensarbete, en uppsats där vi ska 

bevisa att vi har lärt oss det vi ska för att få gå ut i arbetslivet. Som socionom ska vi ha 

kunskap om hur sociala, samhälleliga problem uppkommer och hur de kan förändras. I detta 

är skolan en stor del.  

 

Vi vill i denna undersökning studera elever som går/har gått Introduktionsprogrammet och 

som nu går ett gymnasieprogram och troligtvis kommer att gå ut gymnasiet med en 

gymnasieexamen. Vi vill undersöka orsaker till varför elever utvecklas under gymnasiet och 

klarar en examen när de i grundskolan inte fått de rätta förutsättningarna att slutföra 

grundskolan med fullständiga betyg.  

 

Tidigare forskning visar på att det är en större andel killar som går ut gymnasiet med (fortsatt) 

ofullständiga betyg och det är därför vår undersökning handlar om killar som nu går ett 

gymnasieprogram eller redan har tagit examen efter att ha gått ett Introduktionsprogram.  

 

Undersökningen grundar sig på djupintervjuer, i en djupintervju försöker forskaren få ta del 

av så stor del som möjligt av en persons historia. Intervjuerna kommer att spelas in, 

transkriberas (skrivas om från ljud till text) och materialet kommer användas avidentifierat i 

vår färdiga uppsats. 

  

Har ni några frågor om studien eller i övrigt så går det bra att kontakta oss.  

 

Annika Sundström & Hedvig Enmark  

 


