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Sammanfattning
Denna studie syftar till att undersöka det engagemang som gymnasie- och
språkintroduktionselever i Halmstad kommun har till sina nutida och framtida
studier. Utifrån våra frågeställningar om engagemangets betydelse i relation till
bakgrundsvariabler, det stöd som ges av vuxna och kompisar, elevens vilja till att
studera vidare. Vi vill utifrån svaren se om vi finner likheter, skillnader och samband i
engagemanget beroende på de olika variabler som vårt empiriska material givit. Det
empiriska materialet i detta examensarbete består av en webbaserad enkätstudie som
besvarats av 187 gymnasieelever som studerar på språkintroduktionsprogrammet eller
tredje året på någon av de tre kommunala gymnasieskolorna Kattegatt-, Sannarp- eller
Sturegymnasiet i Halmstad kommun. Som teoretiska utgångspunkter för analys av det
empiriska materialet har vi valt det intersektionella perspektivet samt Bourdieus
kapitalformer. Resultatet i studien visar att det finns statistiskt signifikanta samband
mellan elevers engagemang i sina studier bland annat beroende på vart dem är födda,
om elevens föräldrar är engagerade och även om elevens kompisar är engagerade i
sina studier. Det mest utmärkande resultatet i vår studie är betydelsen av kompisars
engagemang för sina studier något som påverkar den enskilde elevens engagemang
för sina studier.

Nyckelord: Gymnasieskola, Framtid, Ungdomar, Socialt arbete, attityd

Youth commitment - a future question
-A survey who examines which factors who affect youth commitment to future
studies and their attitude to the future
Angelica Berg
Linda Sageland

Abstract
This study aims to investigate the commitment that upper secondary school and the
language introductionprogram students in Halmstad municipality have to their
present and future studies. Based on our questions about the importance of
commitment in relation to background variables, the variables as the support given by
adults and friends, the students desire to further studies. Based on the answers, we
want to see if we could find similarities, differences and relationships in the
commitment, depending on the different variables that our empirical material has
given. The empirical material in this study include a web-based survey, answered by
187 upper secondary school students who study their last year or the language
introductionprogram students at one of the three municipal upper secondary schools
Kattegatt-, Sannarp- or Sturegymnasiet in Halmstad municipality. The theoretical
perspective for analyzing the empirical material we have chosen the intersectional
perspective and Bourdieu's capital forms. The results of this study show that there are
statistically significant relationships between students commitments in their studies,
depending on where they were born, whether the student's parents are commitment
and even if the student's friends are commitment in their studies. The most
characteristic result in our study is the commitment of friends' involvement in their
studies, something that affects the individual student's commitment in their own
studies.

Keywords: Upper secondary school, future, youth, social work, attitude

Förord

Veckorna under uppsatsskrivandet har varit en skräckblandad förtjusning där vi stundvis upplevt
hopplöshet men även väldigt trevliga stunder ute i de olika klasserna. Detta arbete som har pågått
under vårterminen har lett till möten med många personer som vi är tacksamma över att fått
träffa. Vi vill först och främst tacka vår handledare Sara Högdin som stöttat och väglett oss under
arbetets gång. Det har varit väldigt roligt att ha dig som handledare då du själv forskar inom detta
ämnet och har smittat av dig med ditt brinnande intresse för kvantitativ forskning.
Vi vill även rikta ett stort tack till alla rektorer, lärare och gymnasieelever som gjort det möjligt att
genomföra studien. Framförallt vill vi tacka Frank Wedding som såg potential i vårt
examensarbete och varit oss till stor hjälp med att förmedla kontakter till lärare vars klasser som
deltagit i studien.
Vår uppsats är ett gemensamt arbete där vi tillsammans har formulerat ett syfte och
frågeställningar. Vi har till en viss del delat upp arbetet mellan oss och granskat varandras delar
noggrant och sedan diskuterat styrkor och svagheter i de olika delarna.
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1. Inledning
Mer än var femte elev slutför inte sina gymnasiestudier eller går ut med ofullständiga betyg. Att
eleven går ut med ofullständiga betyg är problematiskt för den enskilde såväl som för samhället.
Idag kräver de flesta jobben en grundläggande gymnasieutbildning, därför är arbetslösheten högre
hos dem med ingen eller ofullständig gymnasieutbildning. Därmed blir det ett problem för dem
som inte har en fullständig gymnasieutbildning att ta sig in på arbetsmarknaden (ekonomifakta
2018). I april 2019 uppgick arbetslösheten bland ungdomar som är mellan 15–24 år till 19 %.
Arbetslösheten bland unga är enligt ekonomifakta (2019) högre än bland resten av befolkningen.
En av orsakerna till att ungdomsarbetslösheten är på så höga nivåer är just för att det är så många
ungdomar som går ut gymnasieskolan med ofullständiga betyg. Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor (2019) skriver att ungdomars första tid på arbetsmarknaden ofta präglas av
anställningar som varvas med kortare perioder av arbetslöshet. Ungas utbildningsbakgrund har en
stor inverkan på deras möjligheter att etablera sig på arbetsmarknaden. Att vara utan studier eller
arbete under en längre tid har långsiktiga konsekvenser både för individen och för samhället,
bland annat försämrade möjligheter att få ett arbete och sämre hälsa. Ett tidigt och samordnat
stöd är viktigt för att stötta unga som annars riskerar att varaktigt hamna utanför studier och
arbete (mucf.se 2019).
Skolan är en samlingsplats där elever från olika bakgrunder (socioekonomisk- och etnisk) möts
och befinner sig större delen av sina dagar, vilket innebär att skolan har stora möjligheter att
påverka eleverna. Detta är något som Bourdieu och Passeron (2008) tar upp i sitt verk
Reproduktionen där dem talar om att skolan premierar, värdesätter och formar elevernas kulturella
kapital. Skolan är en av samhällets viktigaste institutioner och det som händer i skolan har
betydelse för den enskildes individuella öde likaväl som för samhället i sin helhet (Gruber 2007).
De med högst utbildningsnivå har generellt sett en bättre hälsa än dem med medelhög/ lägre
utbildningsnivå. Om ungdomarna inte får chansen till en god utbildning kan det leda till ett
socialt utanförskap exempelvis i form av arbetslöshet, vilket i första hand drabbar lågutbildade
ungdomar, något som berör hela samhället (Folkhälsomyndigheten 2018). Utbildning är en
primär prevention mot sociala problem senare i livet. Det är med just detta i åtanke som vi anser
att vi berört ett relevant ämne för socialt arbete att studera.
Regeringens ungdomspolitiska mål är att alla unga ska ha goda levnadsvillkor, makt att forma sina
liv och inflytande över samhällsutvecklingen. Med sin tyngd i att förse ungdomar med en
framtidstro, byggd på tilltro till den egna förmågan att påverka både sin egen och samhällets
utveckling (Regeringen 2013). Enligt 1 kapitlet 4 § skollagen (SFS 2010:800) ska utbildningen
inom skolväsendet främja elevers utveckling och lärande. Utbildningen ska tillgodose elevernas
individuella behov och tillsammans med hemmet främja elevernas allsidiga personliga utveckling
för att utvecklas till kompetenta och ansvarstagande individer och medborgare. Likt det Giddens
(2005) talar om att ungdomar ställs inför en massa beslut som dem måste göra och att det är
viktigt att ungdomen skapar en medvetenhet om vad dem gör för att därigenom lära känna sin
egna identitet. Lika viktigt är det att hemmet, skolan och omvärlden finns där för att stödja och
bekräfta ungdomen.
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1.1 Studiens relevans för socialt arbete
Det har delvis funnits motstridiga idéer om att det sociala arbetet gränsar mot andra ämnen och
verksamheter, emellanåt har det formulerats anspråk på socialt arbete som ett unikt revir
avgränsat från andra ämnen. Betydligt oftare har anspråken tagit form av en lista över viktiga och
för ämnet centrala kunskapsområden som exempel: sociala relationer, uppväxtvillkorens
betydelse och sociala problem. Begreppet “socialt arbete” kännetecknas bland annat av
beteenden hos individer eller grupper (Meeuwisse, Swärd, Sunesson & Knutagård 2016). Vad
som räknas som ett socialt problem ändras över tid då samhället och normer förändras, det vill
säga att det som definieras som ett socialt problem idag kanske inte definieras som ett socialt
problem i framtiden (Meeuwisse & Swärd 2015).
Vi vill med denna uppsats inte lyfta fram skolan som ett socialt problem, utan vårt fokus är att
belysa den påverkan, elevers engagemang och attityd kan få på samhället i stort eller på samhällets
attityder. Forskning har visat att elevers lärande och skolframgång förutsätter engagemang och
motivation i skolarbetet. Engagerade elever är mer aktiva i sina studier vilket leder till att dem lär
sig mer, trivs bättre i skolan, uppnår högre betygsresultat och fortsätter i större utsträckning med
eftergymnasiala studier (Eriksson, Högdin, Isaksson och Urbas 2014). I Howard, Carlstrom,
Katz, Chew, Ray, Laine och Caulum (2011) studie framkom det att faktorer som man inte själv
kan påverka såsom etnicitet, kön och socioekonomisk status verkar ha en påverkan på vilken
ambition och vilket drömyrke ungdomarna har. Ungdomar som ofta pratar om politiska och
sociala frågor i hemmet presterar ofta bättre i skolan och läser i högre utsträckning en högre
utbildning (Lauglos 2011). Familjen har därmed en väldigt stor betydelse för ungdomars attityder
och engagemang till framtida utbildning. Attityden till framtiden kan påverka hur den ter sig (Alm
2011).
Vi ser det som ett relevant ämne inom ramen för socialt arbete att studera ungdomars
engagemang och attityd till framtida arbetsliv då ett arbete idag har blivit ett uttryck för den
individuella identiteten. Det är i slutändan individen själv som avgör sin framtid (Arnell
Gustafsson 1999). Och det är som Giddens (2005) talar om att självet är reflexivt projekt vilket
handlar om att lära känna sig själv att skapa sin livsstil som visar vem jag är, vad jag vill som
individ och det är detta som ger individen en identitet som syns utåt. Livsplanering är något som
enligt Giddens (2005) är viktigt i ett samhälle med alla valmöjligheter som individen ställs inför.

1.2 Syfte och frågeställningar
Syftet med denna studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar ungas engagemang till nutida och framtida
studier och ungas attityd till framtiden hos gymnasieelever i Halmstad.
•
Finns det något samband mellan ungdomars engagemang i nutida och framtida studier beroende
på bakgrundsfaktorerna- kön, var är du född, föräldrars utbildning, vem man bor tillsammans
med eller vilken skola man går på?
• Finns det några samband mellan ungdomars engagemang i nutida och framtida studier i relation
till det stöd de får från vuxna och kompisar i omgivningen?
• Finns det några samband mellan ungdomars engagemang i nutida studier i relation till om de
vill studera vidare i framtiden?
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•

Finns det några samband mellan hur ungdomar ser på sin framtid och vad de har för känsla
inför framtiden beroende på bakgrundsfaktorerna- kön och var man är född?

1.3 Bakgrund
I maj 2019 hade Halmstad kommun 100 000 invånare och är därmed den 18.e största kommunen
i Sverige (Halmstad kommun 2019). Kommunen har ett ansvar över ungdomar som är mellan
16-20 år och som inte har påbörjat eller har avbrutit sina studier på gymnasiet. Dessa ungdomar
blir kontaktade av kommunen, något som är reglerat i skollagen (SFS 2010:800, kap 29). Denna
lag innebär i korthet att kommunen löpande håller sig informerad om sysselsättningen hos
ungdomar som inte fullgjort sin utbildning på nationella program i gymnasieskolan,
gymnasiesärskolan eller motsvarande utbildning, kommunen kan erbjuda dessa ungdomar stöd i
form av coaching och även praktik alternativt studievägledning för att återuppta sin utbildning
(Halmstads kommun 2019).
I Halmstad finns det tre kommunala gymnasieskolor; Kattegattgymnasiet, Sannarpsgymnasiet och
Sturegymnasiet vilka tillsammans erbjuder ett stort utbud av program med olika inriktningar.
Halmstads kommunala gymnasieskolor har skrivit en katalog för att vägleda ungdomar att göra
gymnasieval som matchar deras drömmar och intressen. I katalogen skrivs det att du som elev på
skolorna ges möjlighet att ta ansvar och fatta egna beslut för att komma närmare vuxenlivet
(Halmstad kommun 2019). Skolorna använder sig av olika slogans för att marknadsföra sig som
den mest attraktiva skolan för ungdomarna att välja. I tidigare forskning framkommer det att för
att nå en framgångsrik övergång till vuxenlivet behöver man ha förmågan att kunna anpassa sig
till förändringar (Seiffge- Krenke et al., 2010).
Kattegattgymnasiet – En hjärnsmart skola
Kattegattgymnasiet är den största skolan i stan med fler än 1350 elever. I katalogen skriver dem
att ”Hos oss blir du väl rustad att möta yrkeslivet och vidareutbildning” (Halmstad kommun
2019 s.6). Skolan erbjuder både högskole- och yrkesprogram. Kattegattgymnasiet har egna studieoch yrkesvägledare och även skolkuratorer, det finns även tillgång till skolpsykolog.
Sannarpsgymnasiet – Tillsammans tar vi första steget mot din framtid!
Detta är den näst största skolan med 1065 elever. Enligt gymnasiekatalogen är skolan lugn och
trivsam. På skolan erbjuds både högskole- och yrkesprogram.
Sturegymnasiet – Den kreativa skolan
På skolan går det nästan 750 elever. I gymnasiekatalogen beskrivs skolan som en mötesplats full
av liv och personlighet, där ungdomarna har kreativa framtidsdrömmar. På skolan erbjuds både
högskoleförberedande- och yrkesprogram.
Språkintroduktionsprogrammet
Vid samtliga av de tre gymnasieskolor finns språkintroduktionsprogrammet som är riktad till
ungdomar som är nyanlända, asylsökande eller har tillfälligt/ permanent uppehållstillstånd och
inte har tillräckliga kunskaper i det svenska språket och eller saknar grundläggande behörighet för
att söka till gymnasieskolan (ekonomifakta 2018). Detta är ett förberedelseprogram för att eleven
ska nå en grundläggande behörighet för att kunna börja i en gymnasieklass.
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1.4 Begreppsdefinition
Vi vill här ge en närmare förklaring över begrepp som vi återkommande använder oss av i vår
studie för att ge dig som läsare vår tolkning och innebörd av följande begrepp.
Engagemang - Definieras som en inriktning av krafter och intressen mot något mål särskilt för
att hjälpa eller stödja en annan människa, eller en livsfråga (Nationalencyklopedin 2019). Vi
använder oss av engagemang för att belysa hur andra i ungdomens närhet kan påverkar hur
denne ser på sina nutida studier, hur andras engagemang påverkar ungdomen i dennes tankar om
framtida studier samt hur detta engagemang som ungdomen har eller upplever från andra kan
påverka dennes attityd till framtiden.
Intresse - Definieras som dels en attityd som består i att vilja ta del av något, dels som en
nödvändig betingelse för eller en bidragande orsak till att en persons nuvarande eller framtida
önskningar, krav, rättigheter eller behov tillgodoses (Nationalencyklopedin 2019). Vi använder
oss av termen intresse för att belysa hur föräldrar och lärares intresse kan vara en viktig faktor i
hur eleven ser på sina nutida studier och hur dem därigenom kan påverka ungdomens
engagemang till framtida studier.
Stöd – Med stöd avser vi i vårt arbete den stöttning som ungdomen upplever sig fått av sina
föräldrar i form av hjälp med läxor, följa med vi exempelvis utvecklingssamtal och deltagande i
ungdomens skolgång.
Framtid – Med framtid tänker vi likt Nationalencyklopedins (2019) sätt att beskriva framtid som
ett tidsskede som börjar här och nu och sträcker sig relativt långt efter detta innevarande
ögonblick, detta för att fånga ungdomens framtidsvision, eller framtidstro.
Framtida studier - Med framtida studier menar vi hur ungdomarna i studien ser på eller tänker
kring om dem vill studera vidare efter gymnasiet.
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2. Tidigare forskning
Syftet med detta kapitel är att ge en överblick över forskning som rör ungas utbildningsval samt
vilken betydelse omgivningen har för dessa val. Inga anspråk görs på att ge en heltäckande bild av
den forskning som finns på dessa områden utan vi avser med kapitlet att endast ge en inblick i
tidigare forskning som är relevant att förhålla sig till utifrån de frågeställningar som vår studie
berör.

2.1 Känslor inför framtiden
Tidigare forskning har visat att ungdomar tänker mycket på sin framtid, vilket för en
del väcker en känsla av rädsla och oro. Det handlar i huvudsak om att bli arbetslös eller att
misslyckas i skolan (Seiffge- Krenke et al. 2010). Thompson och Zuroffs (2010) skriver i sin
studie att ungdomars förväntningar på framtiden påverkas av om dem är självkritiska. Att vara
självkritisk eller orolig är i stor utsträckning associerad med en negativ syn på sig själv och på
världen något som påverkar förväntningarna om framtiden. Självkritik är även associerat med
negativa akademiska resultat. Hur ungdomar uppfattar sig själva och hur dem värderar sin egen
förmåga är avgörande för vilka mål dem sätter upp för sitt yrkesliv (Ahlgren 1999: 89). Många
forskare är överens om att: signifikanta andra, egna värderingar, förutsättningar, tidigare
erfarenheter, mål och ambitionsnivå är faktorer som påverkar individens självbild och därmed har
avgörande betydelse för utbildnings och yrkesvalet.
Susanne Alm (2011) har gjort en studie som behandlar ungdomars syn på framtiden utifrån tre
olika tillvägagångssätt; om ungdomen är orolig, tävlingsinriktad eller inte bryr sig så mycket om
framtiden. Studien handlar även om hur ungdomars attityd till framtiden kan ge effekter i det
vuxna livet. Syftet med studien var att undersöka om social klass och kön spelar någon roll i hur
man ser på framtiden och hur dessa synsätt kan påverka den faktiska framtiden. Alm (2011) såg
att ungdomarnas sociala klass till stor del påverkade hur dem såg på framtiden. Det som studien
visar är att beroende på hur ungdomar upplever sin framtid kan detta påverka hur framtiden
kommer att se ut. Attityden mot framtiden kan påverka hur den ter sig, den egna inställningen till
framtiden spelar alltså en viktig roll. Tankens kraft kan alltså påverka om man får en positiv eller
negativ framtid. Om ungdomarna tänker att det finns chanser att dem kan göra vad dem vill, så
strävar dem efter sina drömmar och har större chans att uppnå det. Även Sun och Sheks (2012)
studie visar på vikten av att ha realistiska mål och skriver att framtidstron innefattar målriktade
tankar och målinriktad motivation. Att ha uppnåeliga mål kan hålla ungdomar engagerade, då det
ses som en motivation till att uppnå dessa mål (Sun & Shek 2012). Forskning har även visat att
tjejer har en tendens av att vara mer stressade än killar (Seiffge- Krenke et al. 2010). Medan killar
tenderar att ha mer pessimistiska förväntningar på yrkesvalet än tjejer (Thompson och Zuroffs
2010).
Howard et al. (2011) har utfört en studie som undersöker om kön, socioekonomisk status och
etnicitet har något samband med vad ungdomar drömmer om att arbeta med i framtiden. I
studien framkom det att tjejer eftersträvar yrken som kräver mer utbildning än killar. Idag är det
för många ungdomar en realitet att lång utbildning inte automatiskt leder till ett välavlönat jobb
med status, vilket var det implicita kontrakt som gällde för ungdomar i tidigare generationer.
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Majoriteten av ungdomarna är motiverade av att gå i skolan för att efter utbildningen få ett jobb
och bra lön, men det finns inga löften om deras framtid (Jonsson 1999).
Det fanns en tydlig könsfördelning bland yrkena, tjejernas drömyrken var bland annat
skådespelare, modedesign, veterinär, fotograf. Killars drömyrken var bland annat polis,
professionell idrottare, datorprogrammerare. Man kunde dock hitta vissa drömyrken bland båda
könen: konstnär, advokat, musiker och FBI-agent. Könsmässiga skillnader kan bero på olika
samhälls- familje- och jämställdhetsförväntningar som uppfattas av tjejer och killar. I studien
framkom det att etnicitet, kön och socioekonomisk status verkar ha en inverkan på vilka
drömyrken ungdomarna har, även om socioekonomisk status inte hade så mycket effekt för sig
själv utan mer tillsammans med andra variabler. Faktorer som man själv inte kan påverka kan ha
effekt på vad man har som drömyrke. Forskningen visar att familjen och även faktorer som
ungdomen inte själv kan påverka har inverkan på val av framtida utbildning och drömyrke.
Ungdomen påverkas mycket av samhälleliga krav men det finns även andra faktorer såsom kön
och etnicitet som påverkar våra ungdomars val i livet.

2.2 Utanförskap
Unga vuxna som är utanför i samhället kännetecknas av en låg utbildningsnivå, ofta födda
utomlands, har en kort vistelsetid i landet eller att dem har hemförhållanden av låg
socioekonomisk standard (Kassman & Franzén 2007). Wetterberg (2007) tar upp att det finns en
stor grupp som inte klarar gymnasiet och därmed har svårare att ta sig in på arbetsmarknaden.
Efter grundskolan är målet att alla elever ska vidare igenom gymnasiet, vilket sedan ska leda till
eftergymnasiala studier. Det finns dock ett bekymmer och det är att många unga inte klarar
gymnasieskolan så som utbildningspolitiken tänkt sig, redan på högstadiet har många elever svårt
att klara skolans krav och hoppar av utan godkända betyg i viktiga ämnen. Vissa av dessa elever
fångas upp av individuella programmet men långt ifrån alla. Studier gjorda visar att eleverna har
en betydligt skörare anknytning till vuxenvärlden än sina jämnåriga, det framkommer att färre
arbetar eller studerar utan lever helt sonika på socialbidrag, vilket även försäkringskassan visar
siffror på att antalet förtidspensionärer /bidragstagare inom sjuk och aktivitetsersättning ökat.
Under de senare åren har antalet unga som är utlandsfödda ökat. Socialt utanförskap slår hårdare
mot unga med utländsk bakgrund och dem är även överrepresenterade när det gäller dem som
varken arbetar eller studerar, en anledning är språksvårigheter. Att ungdomar med utländsk
bakgrund generellt sett har en lägre utbildning än ungdomar med en svensk bakgrund påverkar
möjligheterna till eftergymnasiala studier samt etableringen på arbetsmarknaden. Både offentliga
utredningar och forskning visar på samband mellan betyg och socioekonomisk bakgrund.
Betygsskillnaderna kan kopplas till att unga med utländsk bakgrund har sämre förutsättning
(föräldrar med bidrag, lägre inkomst, lågutbildade och ensamstående) (Wetterberg 2007). Hjerms
studie (Hjerm 2001 se Lundqvist & Ålund 2007:160) visar att liknande utbildning gett sämre
avkastning för invandrare än för svenskar. Att öka möjligheterna för unga utrikesfödda att gå
igenom skolan med goda resultat och etablera sig i arbete är en förutsättning för att alla unga ska
ha lika goda levnadsvillkor (mucf.se 2019). Kassman & Franzén (2007) har i sin forskning
kommit fram till att utlandsfödda ungdomar inte fått förbättrade livsvillkor i samma utsträckning
som ungdomar som är födda i Sverige.
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2.3 Samhällsfrågor
Sun och Shek (2012) redogör i sin studie för att ungdomar själva, såväl som deras familj,
kompisar, skola och samhälle tillsammans kan arbeta för att uppmuntra ungdomars övertygelser
om framtiden. Med avseende på ungdomars syn på framtiden behöver ungdomarna vara
målinriktade och motiveras till att sträva efter sina mål, vilket visar att ungdomarnas mål inför
framtiden direkt är sammankopplade till deras beteenden, hälsa och välmående (Sun & Shek,
2012). I Jackson, Jonsson och Rudolphis (2011) studie framkom ett positivt samband mellan
föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas betyg i skolan. Föräldrarnas brist på resurser, såsom
språkkunskap och kunskaper om skolsystemet bidrar till lägre skolbetyg för barnen. I Lauglos
(2011) studie beskriver han hur samhälls- och politiska diskussioner i hemmet oftare leder till att
ungdomarna engageras till högre utbildning. Resultatet i Lauglos (2011) studie var att ju oftare
ungdomarna pratar om politik och sociala frågor med familjen, ju bättre är deras prestation och
ju oftare syftar det till en högre utbildning. Denna studien visar på betydelsen av familjen när det
gäller prestation i skolan och utbildningsnivå. Familjer som talar om aktuella samhällsfrågor har
en positiv inverkan på hur ungdomen presterar och det kan leda till en ökad ambition till högre
utbildning.
Enligt en rapport från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mcuf.se 2019)
framkom det att skola och utbildning hamnar på en andra plats följt av migration- och
integrationsfrågor när man frågar unga vilka samhällsfrågor dem anser är viktigast. Allt fler unga
vet vad dem tycker i viktiga samhällsfrågor, unga anser att det är viktigt att engagera sig i hur
Sverige styrs och att stå upp för sina åsikter. Antalet unga som uppger att migration- och
integrationsfrågor är viktiga har ökat från 21 procent 2007 till 41 procent 2018.
Föräldrars utbildningsnivå och klasstillhörighet är de mest framträdande rollerna för barnens
utbildningsval. Välutbildade föräldrar har inte bara bättre möjligheter att kunna hjälpa sina barn
med skolarbetet utan dem förmedlar också ett kulturellt kapital till sina barn, vilket gör att barnen
i sin tur har lättare att tillgodogöra sig ett eget kulturellt kapital och lyckas i skolan (Högdin,
Wulff, Eriksson, Isaksson & Urbas 2014). Eriksson et al. (2014) studie visar på att motivationen
till fortsatta studier femdubblas hos ungdomar med högskoleutbildade föräldrar jämfört med om
föräldrarna saknar högre utbildning, motivationen är även högre hos medelklassens elever
jämfört med elever ur arbetarklassen. Forskarna lyfter fram att flertalet studier visar att lärare och
i synnerhet föräldrar är de mest centrala personerna ungdomarnas liv då dem genom stöd och
pedagogiska metoder bidrar och uppmuntrar till ökad studiemotivation. Vidare visar studien att
eleverna som är motiverade till högre studier i högre utsträckning svarar att dem upplever sina
kompisar som engagerade i sina studier. Forskningen visar att elevers lärande och skolframgång
förutsätter engagemang och motivation i skolarbetet. Ett bristande engagemang leder många
gånger till att eleven inte klarar skolans mål då avsaknaden av engagemang leder till sämre
prestationer, tidigare avbrott i studierna och skolk. Bygren och Szulkin (2007) framhäver också
att individer påverkar varandras studievanor och ambitionsnivåer, vilket i sin tur påverkar
skolresultatet och höjer engagemanget.
Folkhälsomyndigheten (2018) lämnar ut en rapport om utvecklingen av folkhälsan varje år som
bland annat handlar om olika aspekter av den ojämlika hälsan. Målet inom folkhälsoområdet är
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att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor. Ur ett internationellt
perspektiv är folkhälsan i Sverige god och den utvecklas positivt för dem flesta. Medellivslängden
har ökat mellan 2006–2016 för kvinnor, män och för alla utbildningsgrupper förutom dem med
förgymnasial utbildningsnivå. Ojämlikheter i hälsan visar sig bland annat på medellivslängden, år
2016 visade att det skiljde 6,2 år mellan personer med förgymnasial- respektive
eftergymnasialutbildning. I rapporten framkom även att dem med kortare utbildning i högre grad
lider av övervikt och fetma. Sysselsättningsgraden är lägre och långtidsarbetslösheten är högre för
personer med förgymnasialutbildning. Personer med högst utbildningsnivå har generellt sätt
bättre hälsa än personer med medelhög/ lägre utbildningsnivå. Livsvillkor skiljer sig mellan olika
grupper i samhället, mellan kvinnor och män och mellan olika socioekonomiska grupper.
Susanne Alm (2011) har i sin studie kommit fram till att ungdomars attityd till framtiden ger
effekter för det vuxna livet. Om ungdomarna inte får chansen till en god utbildning kan det leda
till ett socialt utanförskap exempelvis i form av arbetslöshet, vilket i första hand drabbar
lågutbildade ungdomar.
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3. Teoretiska utgångspunkter
I denna del presenteras de teoretiska utgångspunkterna som används i uppsatsen.

3.1 Bourdieu
Bourdieu som vi valt som teoretisk utgångspunkt för vår studie har användbara teorier för att
studera utbildningssystemets förhållanden i Norden, detta går att tillämpa trots att hans studier är
gjorda i Frankrike. Bourdieu har i sina studier av maktförhållanden i samhället lagt stor
uppmärksamhet kring utbildningssystemet och hur detta bidrar till att utse och forma eliterna
men även hur det eliminerar dem som saknar de rätta dispositioner (Broady 1998). Bourdieus
begrepp habitus samt symboliskt-, kulturellt-, utbildnings-, och socialt kapital är intressanta att
använda för att tolka och förstå olika mönster och skeenden i samhället samt för att analyser vårt
datamaterial.
3.1.1 Habitus
Bourdieus habitus är förkroppsligade former av kapital (bildning, smak, förmåga att särskilja och
värdera musik, konst, litteratur, och inneha en språklig kompetens). Alla människor är utrustad
med habitus, men det värderas olika beroende på i vilken gruppkonstellation individen befinner
sig i. Beroende på gruppens sammansättning avgörs om det habitus individen är utrustad med
fungerar som kapital eller inte. Skillnader mellan människors habitus kan relateras till
sammansättningen av deras nedärvda kapital (Broady 1998). Broady (1991) har tolkat Bourdieus
habitus som ett system av dispositioner vilka tillåter människor att handla, tänka och orientera sig
i den sociala världen. Hur en individs tidigare erfarenheter påverkar dennes framtida handlande,
sätt att värdera, välja, uppfatta och handla. Habitus är både strukturerad och strukturerande
eftersom det är ett resultat av individers skilda livsvillkor samtidigt som det utgör ramen för hur
individen uppfattar och värderar andra människor och ting.
3.1.2 Symboliskt kapital
Det symboliska kapitalet menar Broady (1991) är Bourdieus mest grundläggande begrepp i sin
sociologi och menar att Bourdieus symboliskt kapital är ett försök att förklara varför vissa
institutioner, universitet, titlar och yrken ger högre aktning och prestige, något som inte kan
påverkas av den enskilde individen utan uppstår i gruppen. Det symboliska kapitalet existerar
endast om det finns en marknad för dessa tillgångar eller människor som är disponerade att
uppfatta denna bedrift. Att detta ens är möjligt förklarar Bourdieu med att dispositionerna är
produkter av samma eller liknande egenskaper eller tillgångar som motparten besitter. Han
beskriver till exempel lärarnas förmåga att peka ut elever som är begåvade genom att dessa
besitter bestämda symboliska tillgångar, dessa elever har ett nedärvt kulturellt kapital och den
speciella språkbehärskning som skolan premierar (Broady 1998).
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3.1.3 Kulturellt kapital
Utifrån Broadys (1991) tolkning av Bourdieu kan det kulturella kapitalet benämnas som
bildningskapital. Ett rikt mått av kulturellt kapital ger individen enligt Bourdieu goda utsikter till
en privilegierad framtid, genom att individen och dennes familj är förmögna och väl bekanta med
att värdera det spektrum av möjligheter som utbildningsväsendet, yrkeslivet och den sociala
världen erbjuder. Exempel på hur det kulturella kapitalet kan öka är genom skolgång på ett ansett
universitet, att inneha en fin titel, eller besitta ett kultiverat språkbruk. Studenter ur privilegierade
familjer ärver ett ”kulturellt privilegium” som innefattar vanor, attityder, vetande, färdigheter och
god smak, vilket allt ger mer eller mindre direkt utdelning i skolan. För att individen ska kunna
dra nytta av det kulturella kapitalet måste denne vara väl informerad om vilka möjligheter i
samhället som erbjuds (Broady 1998 & Broady 1991).
Bourdieu menar att skolan sätter upp en mall över önskvärda kunskaper bland eleverna utifrån
den dominerande klassens habitus (Bourdieu 1997). Föräldrar som besitter ett högt kulturellt
kapital som föräldern kan förmedla till sina barn gör det lättare för barnet att tillgodogöra sig ett
eget kulturellt kapital och därigenom lyckas bättre i samhället och inom skolan (Bourdieu &
Passeron 2008). Genom att eleverna besitter ett kulturellt kapital ökar möjligheterna att i
framtiden knyta kontakter med andra i samma sociala miljö för att därigenom nå positioner i
samhället där symboliskt kapital är inblandat. Elever vilka fått dessa kunskaper och denna
socialisationsprocess med sig från hemmet, ges ett oåterkalleligt försprång i förhållande till
jämnåriga elever som kommer från mindre kapitalmässigt bemedlade familjer (Bourdieu 2004).
Samhällets sociala skillnader framträder således som utbildningsmässiga skillnader, med andra ord
reproducerar skolan klassamhället genom att gynna barn från resursstarka familjer genom att leda
och garantera dem tillgång till samhällets dominerande positioner (Bourdieu 2004).
3.1.4 Utbildningsfältet
Utbildningsfältet är den plats där individer eller aktörer som tror på samma sak samlas och
strider. Det pågår olika strider på fältet som exempelvis vad som är bra utbildning och att det
finns en övergripande tro att det är värt besväret att kämpa för och slutligen är detta det som
håller samman fältet. Inom fältet pågår strider mellan individerna om reella och symboliska
vinster med vilka individerna förväntar sig kunna lägga beslag på bra positioner inom andra fält,
exempelvis arbetsfältet. Det kan finnas olika anledningar till att individen tror på att det är värt en
kamp inom just det fält denne befinner sig på. Det kan vara påverkan från omgivningens
övertygelser om att detta är rätt fält för individen men lika gärna kan det vara yttre påverkan som
gör att individen har valt just detta fält. Tron på kampen är det som egentligen är det intressanta
(Bourdieu 1993).
3.1.5 Socialt kapital
Bourdieu menar att det sociala kapitalet är något som samtliga individer i en grupp ges tillgång till
(exempel en familj eller ett arbetslag), vardera individs kapital utgör sammantaget det sociala
kapitalet vilket samtliga kan ta del av. Det sociala kapitalet kan inte lagras på det sätt som
kulturellt kapital kan eftersom det består av tillgångar i form av släktrelationer, vänskapsband och
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personkontakter. Elever som tillhör en skola får samtliga tillgångar till det gemensamma sociala
kapitalet, vänskapsband knyts mellan elever på skolan och därigenom utvidgas deras personliga
sociala nätverk. Bourdieu menar dock att det sociala kapitalet kan ses som ett komplement till
exempelvis det kulturella kapitalet, en hög examen leder inte per automatik till ett stort socialt
kapital. Individens innehav av socialt kapital avgör dennes möjligheter att nyttja sitt
utbildningskapital. Kapitalen hänger inte ihop utan det sociala kapitalet kan vara en förklaring till
varför andra kapital ger utdelning (Broady, 1991, Broady 1998).
3.1.6 Kritik mot Bourdieu
Kritik som riktats mot Bourdieus teorier är bland annat begripligheten i hans texter. Bourdieu
skriver på ett sätt vilket innefattar långa meningar och ett abstrakt språk. Enligt Jenkins (1992)
har Bourdieu en medveten strategi med sitt avancerade språk, genom sitt sätt att skriva på har
han skapat sig en egen position i den akademiska världen. Det riktas även kritik mot Bourdieus
betoning på strukturer och även hans betoning på att individen är en passiv bärare av
förutbestämda kapitalformer (Lovell, 2000). Broady (1991) lyfter fram att Bourdieus begrepp är
undflyende och inte den sort som utgör etiketter på observerbara fenomen, utan istället kan
användas som ett redskap för att bearbeta det som observerats. Vidare är begreppen nästintill
omöjliga att definiera var och en för sig, utan man leds snabbt in på övriga begrepp exempelvis
om man försöker beskriva innebörden av fältbegreppet tvingas man hänvisa till en hel rad av
Bourdieus övriga begrepp, kapital, habitus, och så vidare.

3.2 Intersektionalitet
Vi har även valt att analysera vårt empiriska datamaterial med stöd av det intersektionella
perspektivet för att kunna se likheter, skillnader och samband mellan olika variabler som
exempelvis kön, klass och etnicitet.
Ett intersektionellt perspektiv ställer frågor om könskonstruktioner där kön, klass och etnicitet
tas upp som centrala för analyser och handlar om de villkor som människor lever under och hur
samhället därigenom skiktar människor och skapar olika förutsättningar för både vuxna och barn
att utvecklas, behålla hälsan, ha en bra skola och tillgång till bra hälso- och sjukvård (Mattson
2015). För att se hur olika kategorier såsom kön, etnicitet och klass påverkar varandra är det
intersektionella perspektivet en användbar teori. Författarna De los Reyes och Mulinari (2005)
förklarar hur levnadsförhållanden skapas utifrån förbestämda dikotomier som man / kvinna eller
svensk härkomst/utländsk härkomst. Det är inte längre självklart att använda invanda begrepp
och kategorier för att förstå, tolka och bygga den social vardagsverkligheten. Det är i
skärningspunkten av maktstrukturernas över och underordning som individens levnadsvillkor
formas i ett samspel. Men det är inte enbart att ta hänsyn till kategorierna utan man måste även
ställa sig frågande till vad är begreppet manligt respektive vad är kvinnligt, vad är klass, kön,
etnicitet osv (Lalander & Johansson 2012). Detta innebär att skillnader, ojämlikheter eller
samband som man avser att mäta framträder i skärningspunkten. Att just dessa variablerna är
centrala beror på att dem är särskilt grundläggande för samhällsstrukturen och alla berörs av dem
då vi alla har ett kön, någon form av klass och etnicitet (Mattson 2015). Kategorierna klass kön,
etnicitet och ålder anses vara knutna till beständiga former av (o)jämlikhet och kopplade till
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strukturella relationer av exploatering och förtryck. Exploateringsrelationer som skapas utifrån
dessa kategorier har en underordning som inte är övergående utan följer med i livets olika stadier
och sätter ramar för individers handlingsutrymme. Oavsett individens intentioner och preferenser
är det är lika omöjligt att välja bort könstillhörighet som att bortse från klasspositioner eller att
ställa sig utanför etniska uppdelningar. Även om fenomen som könsöverskridande praktiker eller
klassresor kan förändra enskilda individers position kvarstår dem på samhällsnivå. När det gäller
klass är utsikterna om en klassresa att var och en själv kan skapa sina levnadsvillkor och därmed
blir individerna ansvariga för sin klassposition (De los reyes & Mulinari 2005).
3.2.1 Kritik mot det intersektionella perspektivet
Kritik som riktats mot det intersektionella perspektivet är att det öppnar upp för en analys av en
oändlig variation av samverkande maktasymmetrier, men genom att göra ett urval av vilka
maktasymmetrier man vill analysera kan man komma runt den kritiken. För att undvika
missförstånd hos läsaren är det viktigt att tydliggöra vilka maktasymmetrier man avser att
analysera (Lykke 2003).
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4. Metod
I detta avsnitt redovisar vi de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna, population, urval,
avgränsningar, bortfall, datainsamlingsmetod, analysmetod, forskningsetik, reliabilitet, validitet,
generaliserbarhet. Löpande i texten förs en kort metoddiskussion, men i slutet av metodavsnittet
finns en mer utvecklad metoddiskussion.

4.1 Vetenskapsteoretiska utgångspunkter
För att kunna besvara vårt syfte med hjälp av våra frågeställningar genomfördes en webbaserad
enkätundersökning bland de kommunala gymnasieskolorna i Halmstad för att få en förståelse av
hur ungdomars engagemang och attityd till sina nutida och framtida studier är. Enkäten är
utformad via ett webbaserat enkätverktyg vilket tillhandahålls av Google. Enkätens frågor har vi
till viss del skapat själva utifrån våra frågeställningar, samt utifrån litteraturstudien som gjordes
när vi sökte tidigare forskning på området och vissa frågor kommer från tidigare genomförda
studier inom samma forskningsområde. Genom att använda en kvantitativ metod med en
enkätundersökning kunde vi samla in en större grupps syn på sitt engagemang till sina nutida
studier för att se om det påverkar deras engagemang till framtida studier och deras attityd till
framtiden. Kvantitativa undersökningar handlar om sådant som går att beskriva med siffror och
vill ofta säga något om respondenternas attityder (Eliasson 2018). Kvantitativ forskning visar
generella samband och skillnader där den systematiska analysen är en viktig grund (Olsson &
Sörensen 2011). Vill man istället ha en mer djupgående bild av engagemanget i ungdomars nutida
och framtida studier samt attityderna till framtiden bör en kvalitativ metod tillämpas. En
kvalitativ metod har en fördel i att den kan belysa bakomliggande orsaker till resultatet. Dock
finns en nackdel med den kvalitativa metoden och det är att resultatet inte kan generaliseras till en
större population.
Vår studie har en deduktiv ansats vilket kvantitativa studier ofta har. Det innebär att teorin
genererar hypoteser som sedan kan verifieras eller falsifieras på ett objektivt sätt genom den
empiriska datan (Bryman 2018). Genom att göra olika analyser kan vi visa på att det finns
statistiskt signifikanta samband och därigenom kan hypoteserna verifieras eller falsifieras. Vår
ambition är att förstå vilken betydelse personer i ungdomens omgivning kan ha för den enskildes
egna engagemang i sina nutida och eventuella framtida studier. Vi utgår från Bourdieus teorier
om hur normer, värderingar och attityder i samhället reproduceras och återskapas av människor.
Därför är det socialkonstruktivistiska perspektivet en användbar vetenskapsteoretisk
utgångspunkt då man kan förstå hur människor skapar sin ”verklighet” genom handlingar och
vanebildningar som i sin tur leder till en uppsättning av normer och värderingar i samhället.
Dessa normer och värderingar upplevs sedan som objektiva sociala institutioner (normer och
regler som skapar en struktur för det mänskliga handlandet och ett återkommande
beteendemönster uppstår därigenom) och därigenom internaliseras. Dessa normer och
värderingar tas för givet av kommande generationer även fast dem inte själva har varit med och
skapat eller format dem. Individer föds in i ett samhälle med kartlagda institutioner som denne
sedan per automatik tillägnar sig och internaliserar genom sin uppväxt, därigenom blir människan
en produkt av samhällets strukturer (Berger & Luckmann 2008). Den valda vetenskapsteoretiska
utgångspunkten för vår studie ger oss möjlighet att studera hur sociala konstruktioner skapas och
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reproduceras av ungdomarna, för kunna se mönster i hur deras engagemang präglar deras nutida
studier och deras attityd till framtiden. Men som Högdin (2014) beskriver är det är inte
problemfritt att dela in ungdomar i grupper, då indelning i kategorier såsom kön etnisk bakgrund
och socioekonomisk bakgrund kan leda till att ungdomarna påverkas av kategoriseringen. Att
utifrån kategorin de placerats i börjar se sig själv som en annan människa och börjar utveckla
känslor och beteenden som kan kopplas samman med hur den kategorin som de tilldelats. De
sociala kategoriseringarna av människor är behövligt för att kunna analysera ett samhälle. Dessa
kategorier behövs för att kunna förklara ett visst fenomen då analysen utgår från vilken kategori
som har högst förklaringsvärde. Vidare beskriver Högdin (2014) att det alltid finns en risk med
att göra undersökningar där olika förhållanden jämförs utifrån sociala kategorier och då kanske i
synnerhet utifrån etnisk bakgrund. Att vissa saker, uppgifter tas ur sitt sammanhang kan leda till
misstolkningar, något som kan verka förstärkande av “vi och dom tänkandet”. Samtidigt som det
är viktigt att lyfta fram skillnader och diskutera dessa för att kunna göra förbättringar som kan
leda till att förbättra invånarnas förutsättningar att fungera väl i samhället (Högdin 2014).

4.2 Population, urval, avgränsning
Populationen i vår studie innefattar 3165 gymnasieelever som studerar vid de kommunala
gymnasieskolorna i Halmstad. Eleverna behöver inte vara folkbokförda i kommunen, utan det
räcker att dem studerar vid en av gymnasieskolorna för att ha möjlighet att delta i studien.
Forskaren måste enligt Bryman (2018) oftast göra ett urval ur den totala populationen som avses
att studera. Detta urval bestämmer vilka som ska inkluderas i studien och en avgränsning görs för
att passa studiens syfte. Avgränsningen i studien är elever som studerar
språkintroduktionsprogrammet eller tredje året vid någon av de kommunala gymnasieskolorna i
Halmstad. Varför vi valt denna avgränsning är för att eleverna inom kort tid ska göra individuella
val inför sin framtid, om dem till exempel vill vidareutbilda sig eller börja förvärvsarbeta.
Vi fick via en kontaktperson på högskolan i Halmstad en upprättad kontakt med gymnasiechefen
vid Kattegattsgymnasiet och har sedan själva tagit kontakt med gymnasiecheferna för Sannarpoch Sturegymnasiet. Gymnasiecheferna har sedan förmedlat kontakter till rektorerna vilka i sin
tur förmedlat kontakt med olika programlärare. Vid Kattegattgymnasiet var det rektorn som gav
oss möjligheten att personligen få delta vid undersökningen i dem olika klasserna under
lektionstid, likaså vid Sturegymnasiet. Denna möjlighet fanns dock inte vid Sannarpsgymnasiet,
då dem gjorde bedömningen att det inte fanns tillräckligt med tid att avvara då eleverna hade fullt
upp med nationella prov och slutexaminationer inför stundande skolavslutning. Istället lades
länken till vår webbenkät ut på skolans intranät och efter cirka två veckor sändes en påminnelse
ut till eleverna om enkäten.

4.3 Bortfall
Ejlertsson (2014) tar upp att deltagandet i enkätundersökningar under senaste årtiondena har
minskat betydligt. Vidare skriver han att förändringar i befolkningssammansättningen påverkar
deltagandet i enkätundersökningar, anledningen kan vara att personer med utländsk bakgrund
inte behärskar det svenska språket tillräckligt väl för att kunna besvara enkätfrågorna. Vid
genomförandet av undersökningen uppmärksammade vi att elever som studerade vid
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språkintroduktionsprogrammet ofta inte skrev något på dem öppna frågorna, något som
eventuellt kan ha en förklaring i en osäkerhet att skriftligt formulera sig, om det finns en
bristande språkkompetens hos eleven.
Externt bortfall innebär att vissa personer inte vill delta i undersökningen. Personer som inte vill
svara på enkäter är ofta negativt inställda till enkäter i stort (Olsson & Sörensen 201). Vi möttes
överlag av en positiv attityd till deltagande från elevernas sida. Vår enkät sändes ut till 504 elever,
varav 187 (37%) svarade. Något vi vill poängtera är att i klasser där vi personligen fick närvara
hade vi ett deltagande på 100% till skillnad från en svarsprocent på 11% vid den skolan där
enkätlänken endast lades upp på skolans intranät. Likt Barmark och Djurfeldt (2015) skriver
skickade vi med ett följebrev till eleverna som enbart fick enkätlänken via intranätet, där
informerade vi om tidsåtgången, studiens syfte och de forskningsetiska principerna. Vi försökte
genom detta följebrev motivera eleverna till att besvara enkäten för att minska bortfallet. Vi
märkte dock att för att nå en bra svarsfrekvens behövde vi fysiskt närvara i klasserna för att
kunna öka motivationen hos eleverna. Vi hade även ett internt bortfall då vissa frågor hoppats
över, oftast frågorna med öppna svarsalternativ, vilket kan bero på att eleverna inte förstått
frågan på grund av språksvårigheter eller att frågan upplevts som känslig eller för personlig för att
besvara.

4.4 Datainsamlingsmetod
En viktig aspekt vid insamlingen av datamaterialet är att presentera sin studie för att motivera
sina respondenter att svara samt för att minska bortfallet, det är även viktigt att respondenten
informeras på ett etiskt och juridiskt korrekt sätt (Barmark och Djurfeldt 2015). Vi valde att
personligen närvara vid de skolor som det var möjligt, dels för att höja motivationen till att delta,
även för att kunna förklara våra frågor om någon upplevde någon fråga som otydlig. Inför
studien togs kontakt med gymnasiechefer, rektorer och lärare för att få vår undersökning
granskad och godkänd innan vi träffade eleverna.
Enkäten består av 36 frågor som är uppdelade i olika teman (se bilaga 2). Med vetskapen om att
alla skolelever har tillgång till skoldatorer valde vi att skapa en webbenkät i Google formulär för
att eleverna lätt skulle få tillgång till den. Lärarna i varje klass lade ut enkätlänken på klassens
grupprum på Teams (som är en läroplattform där lärare kan dela dokument så hela klassen kan ta
del av materialet). Det är något som kan liknas med det Eliasson (2018) tar upp som en fördel
med att skapa webbenkäter då respondenterna lätt kan besvara den. För att göra enkäten
motivationshöjande valde vi att varva frågor med fasta svarsalternativ med öppna frågor för att
respondenten så fritt som möjligt ska kunna få uttrycka sina åsikter och tankar något som bidrar
till ett djup i enkätundersökningen. Det finns dock en nackdel med att ha öppna frågor då det tar
längre tid att bearbeta svaren och det finns även en risk för att missförstå svaren. Det är mindre
risk att missförstånd uppstår med slutna frågor då respondenten endast ges möjlighet att svara på
förbestämda svarsalternativ. En fördel med slutna frågor är att många respondenter tycker att
dessa frågorna är lätta att besvara och man kan därför räkna med att få en hög svarsfrekvens.
Nackdelen med slutna frågor är att det kan ha missats svarsalternativ (Eliasson 2018). Ytterligare
motivationshöjande åtgärder kan vara att låta respondenterna ta del av det slutgiltiga resultatet
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(Ejlertsson 2014). Vi har varit noga med att informera respondenterna om att dem kan ta del av
vår rapport, efter att vi färdigställt och fått den publicerad.

4.5 Analysmetod
Innan vi kunde börja med att analysera vårt datamaterial från webbenkäten vilket fanns
sammanställt i ett excelark behövde vi i statistikprogrammet SPSS koda om alla variabler. Vi
skapade därefter binära variabler (s.k. dummies) för att kunna finna samband mellan olika
variabler. På frågor där vi haft många olika svarsalternativ såsom; Nej aldrig, Nej sällan, Varken ja
eller nej, Ja ofta, Ja alltid. För att kunna hantera datamaterialet på ett lättare sätt har vi grupperat
ihop dem två negativa respektive dem två positiva svarsalternativen med varandra, kvar blir då;
Nej, Varken ja eller nej, Ja (Barmark & Djurfeldt 2015). Mätningen gör att man kan beskriva
skillnader mellan människors attityder när det gäller variabler som är aktuella (Bryman 2018).
Frekvenstabeller ger endast en variabels fördelning. När man gör frekvenstabell är det viktigt att
tänka på att den är pedagogiskt meningsfull utformad för att ge läsaren en fullgod och begriplig
information (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2018). Informationen i tabellen blir tydligare om
den visas i relativa frekvenser (%). Vi har därför valt att ha en frekvenstabell till i höger i våra
bivariata analyser (även kallat korstabell).
I en bivariat analys är syftet att studera sambandet mellan två variabler samt om det finns en
orsaksrelation mellan dem. Man talar om beroende (X) och oberoende (Y) variabler, där
tidsaspekten är viktig vid bedömningen av vilken variabel som är vilken (Olsson & Sörensson
2011). Den beroende variabeln påverkas av den oberoende variabeln, exempel: kön kan inte
påverkas av synen på framtiden, men synen på framtiden kan påverkas av vilket kön personen
har (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2018 & Bryman 2018). Att analysera relationer mellan
variabler handlar om samband, inte orsak och verkan (Bryman 2018).
Det signifikanstest som i samband med korstabeller vanligtvis används är det så kallade Chi2
testet, anledningen är att detta är gångbart oavsett om vi har en nominalskala eller ordinalskala
och oberoende av korstabellens storlek. Oavsett vilket signifikanstest man väljer att använda sig
av blir resultatet det som benämns p-värde (ett sannolikhetsvärde) (Barmark och Djurfeldt 2015).
Med denna teknik kan man med största säkerhet veta att det finns ett samband mellan två
variabler i en population. Om P-värdet är 0,000, innebär det att man kan vara 99,9 % säker på att
det finns ett samband mellan variablerna i den undersökta urvalspopulationen, sambandet är
därmed högst signifikant (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen 2018).
I vår analysdel har vi valt att tillämpa en multipel regressionsanalys i vilken en beroende variabel
(engagemang) testas mot en eller flera andra kontrollvariabler (Barmark & Djurfeldt 2015).
Regressionsanalys är en flexibel metod som kan användas på många problemformuleringar, som
det viktigaste analysverktyget för samhällsvetare. Metodens styrka ligger på att den kan anpassas
till i stort sett varje situation där man vill studera hur en beroende variabel påverkas av ett antal
oberoende variabler (Djurfeldt 2009). Styrkan med den multipla regressionsanalysen är dess
förmåga att hantera flera oberoende variabler på en gång (Djurfeldt 2009).
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4.6 Forskningsetik
God forskningssed är något som alla forskare bör efterleva och det handlar om principer såsom
ärlighet, tillförlitlighet, objektivitet och rättvisa. Forskaren är skyldig att presentera avsikten med
sin forskning på ett ärligt sätt. Resultatet ska rapporteras på ett tillförlitligt och försvarbart sätt
(Vetenskapsrådet 2017). Att skydda individen som deltar i studien är viktigt och därför har vi följt
de fyra huvudprinciperna inom samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning: informations-,
samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). Det första kravet som
beaktades var informationskravet. Respondenterna informerades om studien genom att vi var på
plats och presenterade vår studie, vi berättade om studiens syfte, vad som förväntas av
respondenterna och även att deltagandet var frivilligt. På gymnasieskolan där endast enkätlänken
publicerades på intranätet följdes den av ett missivbrev (se bilaga 1), då vi inte träffade eleverna
personligen (Vetenskapsrådet 2002). Genom att eleverna har svarat på vår enkät har eleverna
samtyckt till att delta i studien, därmed har samtyckeskravet uppnåtts. Konfidentialitetskravet har
uppnåtts genom att vi vid genomförandet av enkätundersökningen informerade respondenterna
om att deras svar är anonyma och att inga enskilda svar redovisas, utan resultatet redovisas endast
i statistiska sammanställningar. Vi har inte heller med någon fråga som blir direkt personlig för att
kunna knytas till någon speciell respondent. Det fjärde kravet som beaktats är nyttjandekravet,
datamaterialet kommer enbart användas för forskningens ändamål (Vetenskapsrådet 2002). Vi
har inför studien fått veta att datamaterialet kan vara av intresse för andra forskare att nyttja i sin
forskning, då datamaterialet är anonymt finns det inget som begränsar detta. Vi har i missivbrevet
till respondenterna tagit med information om att datamaterialet kan komma att användas i vidare
forskning. För studien valdes elever som studerar tredje året på gymnasiet, samt det elever vid
språkintroduktionsprogrammet som var myndiga (nått 18 års ålder) och således behövdes inte
vårdnadshavares samtycke inhämtas, och eleverna var informerade om frivilligheten och
rektorerna hade gett sitt godkännande till att genomföra undersökningen under skoltid detta
tillsammans förenklade insamlingen av det empiriska datamaterialet.

4.7 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Är undersökningen pålitlig, det vill säga om studien går att upprepa och då få samma resultat,
innebär att det finns en hög reliabilitet. Ju mer vi kan lita på att resultatet går att upprepa desto
högre är reliabilitet har undersökningen. För att nå en hög reliabilitet vid kvantitativ undersökning
gäller det att så långt som möjligt genomföra mätningarna på samma sätt (Eliasson 2018). Vi har
på två av tre skolor haft samma tillvägagångssätt vid när eleverna besvarat av enkäten, där vi
fysiskt varit närvarande i klassrummen. Eliasson (2018) skriver att det är viktigt att se till att data
som inkommer kodas och matas in rätt, i och med att vi har en webbenkät säkerställer det att det
inte bli några inmatningsfel och detta höjer reliabiliteten i vår studie.
Ju högre reliabiliteten är desto bättre blir förutsättningarna för en hög validitet. En mätning kan
inte vara valid om den inte är reliabel. Är måttet inte stabilt över tid så är det inte ett mått med
validitet. Validiteten handlar om man mäter det som man avser att mäta, det vill säga för vår del
gymnasieelevers engagemang i sina nutida studier och till sina eventuella framtida studier och hur
detta engagemang formar deras attityd till framtiden (Djurfeldt, Larsson, Stjärnhagen 2018).
Något som stärker validiteten i vår studie är att eleverna självständigt har svarat på enkäten utan
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att diskutera med varandra, vi har även låtit personer i vår omgivning och vår handledare (som
tidigare gjort liknande studier) bedöma frågorna och därigenom fått värdefulla tips. Det faktum
att vi fysisk närvarat och haft möjligheten att kunna förklara begrepp under tiden eleverna
besvarat enkäten är något som också stärker validiteten i vår studie.
I den kvantitativa forskningen vill forskaren ofta kunna säga något om i vilken grad resultatet kan
generaliseras, forskaren vill kunna hävda att resultatet hade blivit detsamma även för de personer
som inte deltagit i undersökningen. Därför vill man få fram ett representativt urval. (Bryman
2018). Utifrån vald population, elever som studerar språkintroduktionsprogrammet eller studerar
tredje året vid de kommunala gymnasieskolor, gavs vi endast möjligheten att genomföra
enkätundersökningen med ett fåtal klasser, då många skolor vid tiden för undersökningen ansåg
att det var för mycket annat som eleverna skulle hinna med. Vi har inte haft möjligheten att göra
ett sannolikhetsurval men då vi utifrån vårt empiriska material fått fram statistiskt signifikanta
samband som även styrks av tidigare forskning vill vi hävda att resultatet hade blivit detsamma
även för de personer som inte deltagit i undersökningen.

4.8 Metoddiskussion
Här redovisar vi en mer utvecklad diskussion kring styrkor och svagheter med genomförandet av
studien.
Anledningen till att vi valde en kvantitativ metod var för att få fram en större populations attityd
till nutida och framtida studier. Genom att använda oss av en webbaserad enkätundersökning
kunde vi nå ut till en större population än om vi exempelvis skulle ha genomfört kvalitativa
intervjuer med alla elever. Anledningen till att vi valde en deduktiv ansats var för att kunna testa
våra hypoteser (frågeställningar) för att kunna verifiera eller falsifiera dem genom att analysera
vårt empiriska material. Det socialkonstruktivistiska perspektivet som vi valt som
vetenskapsteoretisk utgångspunkt ger oss en tydlighet kring hur samhällets normer och
värderingar återskapas och upprätthålls av människor. För att analysera det empiriska
datamaterialet faller då valet sig naturligt på Bourdieus teorier som ger en förklaring om hur
skolan bidrar till att reproducera och upprätthålla sociala normer och värderingar. Men för att
även kunna undersöka hur den enskildes engagemang för sina egna studier och sin egna framtid
behöver vi även ta stöd av Giddens tankar om hur individen skapar sin egna identitet och lär
känna sig själv och hur individen hanterar de olika valmöjligheter denne ställs inför.
Som vi tidigare nämnt så närvarade vi fysiskt vid två av skolorna, men den möjligheten fanns inte
vid den tredje skolan. Med hänsyn tagen till att vi inte kunde närvara vid enkätundersökningen på
en av skolorna, kan vi inte med säkerhet veta att det är dem avsedda respondenterna som svarat
på vår enkät, vi kan inte heller med säkerhet uttala oss kring huruvida svaren är individuellt
besvarade. Detta är något som även Bryman (2018) tar upp som en problematik, att sända ut
enkätfrågor som vi fick göra leder till att man som forskare inte kan vara säker på vem som
enkäten kommer tillhanda, liksom att vi inte kan veta vem som besvarat den. Validiteten kan här
ifrågasättas då vi inte vet vem som faktiskt svarat på enkäten, men gymnasiechefen fick direktiv
från oss att enbart sända enkätlänken till de som går tredje året och då utgår vi ifrån att det enbart
är de eleverna som besvarat enkäten.
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Vi har reflekterat över våra enkätfrågor under studiens gång, och vi tror några av frågorna i
enkäten kan ha misstolkats av respondenterna. Bryman (2018) beskriver att instrumentet måste
vara lätt att förstå och framförallt lätt att besvara, detta då respondenterna inte besitter den
kunskap om instrumentet och inte heller tekniken kring att besvara enkätfrågorna som forskaren
ställer. Vi har framförallt reflekterat kring enkätfråga 25 och 26 (se bilaga B) där vi ställer frågor
om eleven upplever att dennes mamma (samma frågeställning återfinns gällande pappans intresse
vid fråga nr 30) är intresserad dennes studier, samt om eleven upplever att denne fått stöd i sina
studier av sin mamma (även denna finns samma frågeställning gällande pappans stöd vid fråga nr
31). Vi har vid analyseringen reflekterat över att eleverna kanske inte uppfattat frågan korrekt då
dem svarat att föräldrarna uppvisar ett intresse för eleven studier och detta sambandet blir statiskt
signifikant. Medan resultatet för frågan om huruvida eleven upplever att denne får stöd av sina
föräldrar i sina studier inte blir signifikant. Vår tanke är att både stöd och visat intresse från
föräldrarnas sida borde blivit statistiskt signifikanta. Att de inte blev de kan bero på att eleverna
inte uppfattat frågan korrekt och således inte heller besvarat den rätt.
För att öka validiteten i studien var ambitionen att vi skulle genomföra en pilotstudie, något som
vi inte lyckades med då tiden för att upprätta kontakt med skolorna upptog för mycket av vår
forskningstid. Barmark och Djurfeldt (2015) skriver att det är viktigt att tänka igenom och testa
sina frågor i enkäten, innan man börjar med att samla in sitt material. Bryman (2018) skriver att
en pilotstudie är extra önskvärt då en enkätstudie ska genomföras, forskaren har ofta ingen större
kontakt med dem som svarar och därför är det extra viktigt att frågorna i enkäten är bra
formulerade och att det inte råder några oklarheter eller brister i frågorna (Barmark och Djurfeldt
2015). Syftet med en pilotstudie är att ta reda på om testpersonerna tolkar frågorna på samma sätt
som forskarna, som utformat enkäten eller om testpersonerna lägger en annan innebörd i
frågorna (Ejlertsson 2014). Eftersom vi inte hann utföra en pilotstudie lät vi personer i vår
omgivning samt lärare, rektorer och vår handledare som tidigare gjort liknande studier bedöma
frågorna och vi fick genom dem värdefulla tips. Lärarna på språkintroduktionsprogrammet gavs
möjligheten att läsa igenom enkäten och plocka ut ord som dem ansåg kunde vara svåra för
eleverna, därefter gjorde lärarna en gloslista på elevernas modersmål vilken eleverna sedan hade
till hands vid enkätundersökningen. Att låta rektorer och lärare läsa igenom vår enkät innan den
gavs till elever var värdefullt då dem med sin förkunskap/förförståelse om hur eleverna resonerar
och tänker kunde finna eventuella oklarheter eller brister i våra frågeställningar som vi inte
förutsett vid skapandet av enkäten. Språket i enkäten anpassades till den population som avsågs
att studeras (Barmark och Djurfeldt 2015).
Det var ett flertal av elever i språkintroduktionsprogrammet som inte förstod innebörden i orden
tävlingsinriktad, självkritisk och engagerad och bad oss därav om en förklaring. Då var det
positivt att vi som forskare fanns tillgängliga vid undersökningen och kunde förklara orden samt
den innebörd som vi lade i frågan. Att vi fanns på plats under tiden då eleverna besvarade
enkäten anser vi stärker validiteten i vår studie då vi kunde besvara respondenternas funderingar.
Vi fann även att eleverna som studerar vid språkintroduktionsprogrammet hade ett inbyggt
verktyg som kunde översätta hela enkäten till deras modersmål, såsom till exempel arabiska, detta
ser vi som en fördel då de lättare kunde förstå frågan, och lärarna informerade att eleverna ofta
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använde sig av ordbehandlingsprogrammet i övrig undervisning vilket stärker trovärdigheten i att
elevernas översättningar blev korrekta.
Bryman (2018) beskriver i sin bok olika anledningar till bortfall vid enkätundersökningar och tar
upp en tabell över svarsprocent, där över 85% anses utmärkt medans under 50% är att anse som
oacceptabelt. Vår enkät sändes ut till 504 elever på tre gymnasieskolor, vi gavs möjlighet att delta
vid undersökningen på två av skolorna där hade vi en svarsfrekvens på 100 %, medans vi endast
fick 11 % svarsfrekvens vid skolan där vår enkät endast lades ut på skolans intranät. Något som
vi anser kan ha påverkat vår svarsfrekvens är att vi varit närvarande vid undersökningarna, en
bidragande orsak till en ökad motivation att besvara vår enkät, hos de deltagande eleverna.
Bryman (2018) tar även upp vikten av ett välskrivet informationsbrev, tydliga instruktioner till
hur enkäten ska besvaras och att korta enkäter uppvisar ett lägre bortfall gentemot de enkäter
som blir allt för omfattande. Den totala svarsprocenten för studien blev 37%, ett lågt
svarsresultat men som kan förklaras med att vi inte gavs möjligheten att närvara vid
undersökningen vid Sannarpsgymnasiet där vår enkät lades upp på deras intranät och det var
sedan upp till eleverna att själva ta tag i att besvara enkäten när dem bedömde att dem hade tid
till detta. När vår studie genomfördes var eleverna mitt uppe i nationella prov och man hade ett
högt tempo på skolorna med att genomföra slutliga examinationer inför föreliggande
skolavslutning. Utifrån detta framkommer tydligt vikten av forskarens närvaro vid
undersökningen.
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5. Resultat och analys
I detta avsnitt presenterar vi resultatet i vår studie och analyserar det med stöd av valda teorier
och tidigare forskning med utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar. Vi har valt att
fokusera på elevers engagemang då vi funnit många statistiskt signifikanta samband med elevers
engagemang i relation till olika variabler. Vi har även funnit andra samband som vi anser vara av
intresse att belysa. Vi kommer inte att diskutera alla variabler som finns med i tabellerna, utan
endast de som vi anser intressant att belysa mer.
I kolumnen längst till vänster i tabell 1-4 och 6-7 framgår det vilka variabler som vi testar mot
huvudvariabeln engagemang. I kolumnen där det står Frekvens framgår det hur många procent som
har besvarat respektive svarsalternativ. I kolumnen längst till höger i varje tabell (Se Signifikans)
framgår det om det finns ett statistiskt signifikant samband eller ej. Om värdet är under 0,05 finns
det ett statistiskt signifikant samband, ju lägre värde desto större är sannolikheten att det faktiskt
finns ett samband mellan variablerna.

5.1 Om elevers engagemang påverkas av elevens bakgrundsvariabler
Här presenterar vi enkätens resultat på frågor som berör elevens bakgrundsvariabler och om
dessa påverkar elevens engagemang. Vår studie visar att det finns ett högt engagemang för
skolarbetet hos både killarna och tjejerna. Liksom Skolverkets rapport från 2016 uppvisar vårt
resultat att tjejerna har ett större engagemang i skolarbeten än killarna. Dock uppvisades inget
statistiskt signifikant samband i vår analys.
Det framkom ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln “vart är du född” och elevens
“engagemang”, där dem som är födda i utlandet har ett större engagemang i sina studier än vad
svenskfödda elever har. Detta samband stämmer överens med det som skolverket kommit fram
till i sin rapport (2016) “Attityder till skolan 2015”, att fler elever med utländsk än med svensk
bakgrund tycker att det är roligare att gå till skolan och att dem även är mer engagerade i
skolarbeten. Vidare framkom även ett statistiskt signifikant samband mellan variabeln “pappas
utbildning” och “engagemang”, där 80 % (av 65 elever) elever uppger att dem har en pappa som är
universitet/högskoleutbildad och att dem är engagerad i sina studier. Jämfört med dem som inte
har en universitet/högskoleutbildad pappa vilket är 60 % (av 100 elever). Slutsatsen av detta
samband är att eleverna i vår studie som har en pappa som är universitet/högskoleutbildad
tenderar att vara mer engagerade i sina studier. Medan vi inte funnit ett statistiskt signifikant
samband mellan “mammas utbildning” och “engagemang” även om det är fler som svarat att dem har
en universitet/högskoleutbildad mamma och upplever sig engagerade i sina studier än dem som
inte har en universitet/högskoleutbildad mamma. Erikssons et al. (2014) studie tar upp att
oddsen för att eleven ska vara motiverad till att studera vidare är högre då ungdomens mamma
eller pappa har en universitets/högskoleutbildning. Något som kan liknas vid det som Bourdieu
& Passeron (2008) talar om i det kulturella kapitalet om att välutbildade föräldrar har bättre
möjligheter att kunna hjälpa sina barn med skolarbeten och att föräldrarna även förmedlar ett
kulturellt kapital till sina barn som gör att barnen lättare kan tillgodogöra sig ett eget kulturellt
kapital och även lyckas bättre i skolan. I Jackson, Jonsson och Rudolphis (2011) studie framkom
ett positivt samband mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas betyg i skolan.
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Föräldrarnas brist på resurser, såsom språkkunskap och kunskaper om skolsystemet bidrar till
lägre skolbetyg för barnen.
Tabell 1: Engagemang - bakgrund
Ej engagerade
Kön
Kille
Tjej
Född
Sverige
Utomlands
Mamma utbildning
Grundskola/ Gymnasieskola/ ingen
utbildning
Universitet/ högskola
Pappa utbildning
Grundskola/ Gymnasieskola/ ingen
utbildning
Universitet/ högskola
Bor tillsammans med

1 Mamma
2 Pappa
3 Mamma, pappa
4 Annan vuxen, asyl, själv
Skola
Kattegatt
Sannarp
Sture

Engagerad Frekvens

Signifikans

36,10%
23,30%

63,90% (97) 51,9%
76,70% (90) 48,1%

35%
21,40%

65% (117) 62,6%
78,60% (70) 37,4%
Sign 0,049

37,30%

62,70% (75) 40,1%

26,50%

73,50% (102) 54,5%

40%

60% (100) 53,3%

20%

80% (65) 34,8%
(23) 12,3%
(3) 1,6%
(114) 61%
(25) 13,4%

Ej sign

Ej sign

Sign 0,007

43,50%
0.0%
30,70%
24%

56,50%
100%
69,30%
76%

Ej sign

25,60%
29,40%
45,20%

74,40% (121) 64,7% Ej sign
70,60% (34) 18,2%
54,80% (31) 16,6%

5.2 Om det stöd eleven får från vuxna och kompisar i sin omgivning
påverkar elevens engagemang
Här redovisas resultatet på frågor som rör vilket stöd eleven får av vuxna och kompisar i sin
omgivning och om det påverkar elevens engagemang för sina studier. Sun och Shek (2012)
redogör i sin studie för att ungdomar själva, såväl som sin familj, kompisar, skola och samhället
tillsammans kan arbeta för att uppmuntra ungdomars övertygelser om framtiden. Med avseende
på ungdomars syn på framtiden behöver ungdomarna vara målinriktade och motiveras att sträva
efter sina mål, vilket visar att ungdomars mål inför framtiden är direkt sammankopplade till deras
beteenden, hälsa och välmående (Sun & Shek, 2012).
Vi fann ett starkt statistiskt signifikant samband där kompisars engagemang i sina studier
påverkar elevens egna engagemang i sina studier, detta stämmer väl överens med den tidigare
forskningen som vi hittat. P-värdet är 0,000 och understiger därmed signifikansnivån vilket
innebär att det är ett statistiskt signifikant samband. Att P-värdet är 0,000, innebär att man kan
vara 99,9 % säker på att det finns ett samband mellan variablerna i den undersökta
urvalspopulationen, sambandet är därmed högst signifikant (Djurfeldt, Larsson och Stjärnhagen
2018). Bygren och Szulkin (2007) framhäver att individer påverkar varandras studievanor och
ambitionsnivåer, vilket i sin tur påverkar skolresultatet och höjer engagemanget. Inställningen till
och beteendet i skolan bildas i samspel mellan individer och deras sociala miljö. Om kompisarna
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har ambitioner om att få höga betyg och är studiemotiverade påverkas eleven ofta i en positiv
riktning. Johansson och Olofsson (2011) instämmer i att vänner påverkar ungdomens inställning
till skolan och dennes akademiska ambitioner. Vilket även Eriksson et al. (2014) studie visar att
eleverna som är motiverade till högre studier i hög utsträckning svarar att de upplever sina
kamrater som engagerade i sina studier. Likt Broadys (1991) sätt att beskriva Bourdieus
symboliska kapital som han menar är ett sätt att förklara något som den enskilde individen inte
själv kan påverka utan detta skapas i samspel med gruppen. Vilket även Bourdieus tankar om hur
individen strider på ett utbildningsfält, där individens tro och omgivningens övertygelse om att
det är värt kampen kan ses som en förklarande faktor till hur kompisars engagemang stärker den
enskildes elevens egna engagemang (Bourdieu 1993). Vidare menar Bourdieu att det som han
benämner som socialt kapital ses som ett komplement till det symboliska kapitalet, då en persons
betyg inte per automatik leder till ett stort socialt kapital, utan snarare avgör individens möjlighet
att nyttja sitt symboliska kapital (sina betyg). Enligt Bourdieu består det sociala kapitalet av
tillgångar i form av exempelvis vänskapsband, något som elever vilka tillhör en och samma skola
får tillgång till. Vänskapsband knyts mellan elever på skolan och då utvidgas även deras
personliga sociala nätverk (Broady 1991 Broady 1998).
Elever vars föräldrar visar ett intresse för elevens skolgång tenderar enligt vårt resultat att vara
mer engagerade i sina studier. Det visade sig i Millers (Miller 1971 se Eriksson et al. 2014:12)
undersökning att föräldrar som visar ett intresse för barnens skolgång, ger ett ökat engagemang
hos barnet för skolan. Tidigare forskning gjord bland gymnasieelever i Falkenberg visar på att en
övervägande majoritet bland elever med lägre studiemotivation svarar att deras mödrar oftare
eller alltid visar mer intresse för deras studier än vad fadern gör. Vilket dem förklarar med att fler
mödrar troligtvis har högre utbildning än fäderna, så slutsatsen blir att föräldrar med högre
utbildning oftare stöttar sina barn i deras studier (Eriksson et al. 2014).
I vårt resultat finns det ett statistiskt signifikant samband mellan om eleven är tävlingsinriktad
och har ett engagemang i sina studier, där 61,5 % (av 115 elever) svarade att dem är
tävlingsinriktade och av dessa är 75.7 % även engagerade i sina studier. Susanne Alm (2011) har
gjort en studie som behandlar ungdomars syn på framtiden utifrån om ungdomen är orolig,
tävlingsinriktad eller inte bryr sig så mycket om framtiden. Tankesättet har visat sig ha stora
konsekvenser för framtiden. Något som kan liknas vid Bourdieus tankar om utbildningsfältet där
individer strider om reella och symboliska vinster med vilka dem förväntar sig kunna lägga beslag
på positioner inom exempelvis arbetsfältet det är tron på kampen som egentligen är det
intressanta (Bourdieu 1993).
Vår fråga som handlar om eleverna någon gång talat med studie- och yrkesvägledaren framgick
det att 66,8 % (av 125) av eleverna någon gång under sin studietid talat med studie- och
yrkesvägledare. I enkäten följde en fråga med öppet svarsalternativ, om eleven önskat något
ytterligare stöd vad gäller valet för framtiden. Vi lade märke till att många av eleverna hade önskat
sig mer stöd vad gäller det framtida yrket. Flera av eleverna hade önskat sig mer information om
hur och när man söker in till universitet/ högskola/ yrkeshögskola. En elev önskade:
“Att få reda på de datum man ska söka till högskolan, fick ta reda på det på egen hand då
varken syv eller lärare förmedlade det”
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Flera av eleverna hade även önskat sig information om information om vilka jobb som finns. Här
följer några av svaren från enkätstudien:
“Ja, jag vill ha någon som kan förklara eller berätta om mer information om framtida yrke så
kommer jag förstå vad är skillnaden mellan de olika yrke/jobb”.
Elevernas efterfrågan av stöd från studie-och yrkesvägledare är något som även Eriksson et al.
(2014) tar upp i sin studie. Likt vårt forskningsresultat visade skolverkets rapport från 2016 att
unga inte är nöjda med den studie- och yrkesvägledning som eleverna får under grundskoletiden.
Eleverna saknar att få en fördjupad bild av vilka möjligheter olika utbildningar ger på
arbetsmarknaden. Det studie- och yrkesvägledarna brister i är att utveckla elevers perspektiv
kring frågor som har att göra med vad dem vill välja inför framtiden och varför dem vill välja det.
Samtidigt varierar det stöd som unga har hemifrån i sina gymnasieval i stort. Detta innebär
sammantaget att elevernas bakgrund får stor betydelse för vad eleven uppfattar som möjliga
utbildningsalternativ (Skolverket 2016). Utifrån Broadys (1991) tolkning av Bourdieu kan det
kulturella kapitalet benämnas som bildningskapital, det vill säga ju mer kultiverad en individ är
desto mer tillgångar av det kulturella kapitalet innehar individen. Exempel på hur det kulturella
kapitalet kan öka är genom skolgång på ett ansett universitet, att inneha en fin titel, eller besitta
ett kultiverat språkbruk. För att individen ska kunna dra nytta av det kulturella kapitalet måste
denne vara väl informerad om vilka möjligheter i samhället som erbjuds (Broady 1991). De
resultat som vi uppmärksammat är att eleverna hade önskat sig mer stöd och information från
studie- och yrkesvägledare för att inför sin framtid kunna göra aktiva val utefter sina
förutsättningar.
Tabell 2: Engagemang - utbildning/stöd
Ej engagerade Engagerad
Studiero
Nej
48,40%
51,60%
Ja
26,80%
73,20%
Pappa stöd
Nej
36,20%
63,80%
Ja
29,40%
70,60%
Pappa intresserad
Nej
44,60%
55,40%
Ja
25,20%
74,80%
Mamma stöd
Nej
37,00%
63,00%
Ja
30,00%
70,00%
Mamma intresserad
45,70%
54,30%
Nej
28,20%
71,80%
Ja
SYV
Nej
36,10%
63,90%
Ja
26,40%
73,60%
Kompis engagerad
Nej
51,20%
48,80%
Ja
21,40%
78,60%
Lärare
Nej
33,30%
66,70%
Ja
29,80%
70,20%
Självkritisk
Nej
37,00%
63,00%
Ja
24,80%
75,20%
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Frekvens

Signifikans

(31) 16,6%
(153) 81,8%

Sign 0,017

(58) 31%
(109) 58,3%
(56) 29,9%
(111) 59,4%
(46) 24,6%
(130) 69,5%
(35) 18,7%
(142) 75,9%
(61) 32,6%
(125) 66,8%
(80) 42,8%
(107) 96,8%

Ej sign

Sign 0,011
Ej sign

Sign 0,046
Ej sign

Sign 0,000

(6) 3,2%
(181) 96,8%

Ej sign

(73) 39%
(113) 60,4%

Ej sign

5.3 Om elevens engagemang påverkar hur eleven ställer sig till vidare
utbildning i framtiden
Vi har funnit intressanta samband när det gäller elevens engagemang i förhållande till hur de ser
på framtiden. Av de elever som svarat på frågan om de vill studera vidare, svarade 85,6% (159
personer) att de vill studera vidare. Resultatet från analysen visar att värdet mellan dessa två
variabler är statistiskt signifikant, att elever som är motiverade i sina studier är dem som i högst
grad vill fortsätta studera. Bland elever som svarat att dem inte vill studera vidare är det ungefär
lika många som anser sig vara engagerad/ ej engagerad i sina studier. Tidigare forskning visar att
elevers lärande och skolframgång förutsätter engagemang och motivation i skolarbetet. Att
engagerade elever är mer aktiva i sina studier leder till att eleverna lär sig mer, trivs bättre i skolan,
uppnår högre betygsresultat och i större utsträckning fortsätter till eftergymnasiala studier. Ett
bristande eller avsaknat engagemang ses som en förklaring till att elevers
koncentrationssvårigheter, sämre prestationer, skolk eller avbrott i studierna och att dem därmed
inte klarar skolans mål för att erhålla fullständiga betyg. Flera nationella studier visar att elever
från medelklassen oftast är motiverade att studera och betraktar framtida studier som något
självklart medan det är färre studie engagerade elever ur arbetarklassen (Eriksson et.al. 2014). Att
se elevens engagemang och vilja att fortsätta studera kan liknas vid Bourdieus tankar om
utbildningsfältet där individen av olika anledningar strider för att nå reella och symboliska vinster
med vilka individen förväntar sig kunna lägga beslag på bra positioner inom andra fält,
exempelvis arbetsfältet. Det är tron på att kampen leder vidare till något som ger vinst för
individen som egentligen är det intressanta (Bourdieu 1993).
Vid analysen av det empiriska materialet framkom att variablerna om eleven är engagerade eller ej
engagerade i sina studier inte påverkas av om de talar om politik i hemmet, här blir resultatet inte
statistiskt signifikant. Medans vi i tabell 4 visar att det finns ett statistiskt signifikant samband
mellan variablerna elevens vilja att studera vidare påverkas av om det diskuteras politik i hemmet.

Tabell 3: Engagemang - vidare utbildning
Ej engagerade
Vidare utbildning
Nej
Ja
Syn på framtiden
Negativ
Positiv
Känslor inför
framtiden
Orolig
Lugn
Politik
Nej
Ja
Tävlingsinriktad
Nej
Ja

Engagerad

Frekvens

Signifikans

48,10%
27,00%

51,90% (27) 14,4%
73,00% (159) 85,6% Sign 0,027

50,90%
22,20%

49,10% (55) 29,4%
77,80% (126) 67,4% Sign 0,000

40,70%
20,90%

59,30% (86) 46%
79,10% (91) 48,7%

30,90%
28,90%

69,10% (110) 58,8% Ej sign
71,10% (76) 40,6%

38,90%
24,30%

61,10% (72) 38,5%
75,70% (115) 61,5% Sign 0,035
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Sign 0,004

5.3.1 Om eleven uppger att familjen talar om politik i hemmet och om det påverkar hur
eleven ser på vidare utbildning
I Lauglos (2011) studie beskriver han hur samhälls- och politiska diskussioner i hemmet ofta
leder till att ungdomar eftersträvar en högre utbildning. Även i vår studie framkom detta
samband utifrån vårt empiriska material. På frågan om ungdomarna uppger att familjen talar om
politik i hemmet och hur detta ställs i relation till hur eleven ser på fortsatta studier är det 93,4%
(76 svarande respondenter) av dem som avser att studera vidare av dem som även talar om
politik i hemmet. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (mcuf.se 2019) skriver i sin
senaste rapport att allt fler unga vet vad de tycker i viktiga samhällsfrågor och att dem anser att
det är viktigt att sätta sig in i hur Sverige styrs och att stå upp för sina åsikter. Ungdomarna har i
rapporten angett att skola och utbildning kommer på en andra plats följt av migration-s och
integrationsfrågor när dem ombetts rangordna för dem viktiga samhällsfrågor. Detta kan
förklaras med Bourdieus tankar kring hur individer som får med sig ett stort mått av kulturellt
kapital från familjen ges goda möjligheter till en privilegierad framtid genom att individen och
dennes familj är förmögna och väl bekanta med att värdera det spektrum av möjligheter som
utbildningsväsendet, yrkeslivet och den sociala världen erbjuder. Studenter ur privilegierade
familjer ärver ett ”kulturellt privilegium” som innefattar vanor, attityder och vetande, detta ger
mer eller mindre direkt utdelning för individen både inom skolan och i samhället (Broady 1998).
Individen får även med sig ett habitus som är format utifrån tidigare erfarenheter och hur det
påverkar individens framtida handlande, sätt att värdera, välja, uppfatta, handla och orientera sig i
den sociala världen. Broady (1991) förklarar hur habitus därigenom kan ses som både strukturerat
och strukturerande eftersom det är ett resultat av individers skilda livsvillkor samtidigt som det
utgör ramen för hur individen uppfattar och värderar andra människor och ting.

Vill inte studera
Vill studera vidare
vidare

Frekvens

Signifikans

Politik
Nej

20,00%

80,00% (110) 58,8%

Ja

6,60%

93,40% (76) 40,6%

Sign 0,011

Tabell 4: Om diskussioner kring politik i hemmet påverkar om eleven vill studera vidare

5.4 Vilka faktorer påverkar elevers engagemang till sina studier?
Här kommer vi med stöd av en regressionsanalys även kallad multivariat analys visa hur en
beroende variabel (engagemang) påverkas av ett antal oberoende variabler (Djurfeldt 2009). En
regressionsanalys visar hur vissa samband förstärks medan andra försvagas beroende på vilka
variabler som påverkar varandra. Oddskvotens värde definieras som sannolikheten för en
händelse dividerad med dess motsats. Siffrorna som står i tabell 5 är oddskvoten. Är oddskvoten 1
så är det ingen skillnad om man är engagerad eller oengagerad. Om oddskvoten överstiger 1 så
finns det ett positivt samband. Oddskvoten kan även uttryckas i procent: exempel för den som är
engagerad i sina studier, är oddset för att tjejer är mer engagerade i sina studier 2,956 (se tabell 5)
högre, 296% än att killar är det (Barmark & Djurfeldt 2009).
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Vår regressionsanalys består av tre modeller som presentera här nedan:
I tabell 5, modell 1 visar det sig att tjejer uppger att dem har ett större engagemang i skolarbeten
än killar har, dock uppvisades inget statistiskt signifikant samband i den bivariata analysen. Medan
det i regressionsanalysen (se modell 1) när man ställde variablerna mot varandra framkom ett
signifikant samband vilket visade att oddsen är 2,956 gånger fler tjejer än killar är engagerade i sitt
skolarbete. En rapport från skolverket 2016 uppvisar likt vårt resultat att tjejerna har ett större
engagemang i skolarbeten än killarna.
Variablerna “vart är du född” och elevens “engagemang”, visade att ungdomar som är födda i
utlandet har ett större engagemang i sina studier än svenskfödda elever. Vårt resultat liknar det
som skolverket (2016) skrivit i sin rapport, att de som är födda i utlandet har ett större
engagemang i sitt skolarbete.
Variablerna “pappas utbildning” och “engagemang”, visar att en pappa som är
universitet/högskoleutbildad bidrar till att eleven blir mer engagerad i sina studier dessa
sambanden är statistiskt signifikanta i den bivariata analysen och dessa samband kvarstår även i
vår regressionsanalys. Eriksson et al. (2014) studie tar upp att oddsen för att eleven ska vara
motiverad till att studera vidare är högre då ungdomens mamma eller pappa har en
universitets/högskoleutbildning. När flera variablers maktrelationer ställs mot varandra, som i
exemplet ovan där bakgrundsfaktorer ställs mot variabeln engagemang kan man se hur en över
och underordning skapas och upprätthålls i ett samspel. Där intersektionalitet då avser variabelns
engagemang och skillnaderna framträder i skärningen mellan variablerna.
I tabell 5, modell 2 fann vi i den bivariata analysen ett resultat som utmärkte sig mot övriga
analyser, det visade ett starkt statistiskt signifikant samband mellan att kompisars engagemang i
sina studier och att det påverkade elevens egna engagemang till sina studier. Detta signifikanta
samband visar även i regressionsanalysen ett fortsatt starkt signifikant samband, där oddsen då
blir hela 4,882 gånger starkare (se modell 2). Tidigare forskning har också funnit att vänner har en
stor påverkan på elevens egna engagemang till sina studier. Bygren och Szulkin (2007) framhäver
att individer påverkar varandras studievanor och ambitionsnivåer, vilket i sin tur påverkar
skolresultatet och höjer engagemanget. Inställningen till och beteendet i skolan bildas i samspel
mellan individer och deras sociala miljö. Om kompisarna har ambitioner om att få höga betyg
och är studiemotiverade påverkas eleven ofta i en positiv riktning. Johansson och Olofsson
(2011) instämmer i att vänner påverkar ungdomens inställning till skolan och dennes akademiska
ambitioner.
I tabell 5, modell 3 kvarstår inte det statistiskt signifikanta sambandet mellan engagemang och om
eleven vill studera vidare som vi fanns i tabell 3. Med andra ord; i den bivariata analysen fanns ett
statistiskt signifikant samband, men det kvarstår inte när den beroende variabeln (engagemang)
testas mot flera andra kontrollvariabler i regressionsanalysen. Analyserat ur ett intersektionellt
perspektiv kan man då utläsa att variablernas över och underordning har förändrats. Medans
variabeln engagemang, när den testas gentemot kontrollvariablerna kompis, studiero, kön och
född uppvisar statistiskt signifikanta samband i skärningspunkten mellan dessa.
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Tabell 5: Vilka faktorer påverkar elevers engagemang till sina studier
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5.5 Samband mellan hur ungdomar ser på sin framtid och vad de har för
känsla inför framtiden beroende på bakgrundsfaktorerna kön och var man är
född
Här framhäver vi några intressanta samband som vi funnit i vårt empiriska datamaterial där
variablerna kön eller etnicitet har ett samband med hur man ser på sin framtid, vi fann även att
dessa variabler påverkar hur man känner inför framtiden och eventuella framtida studier. Vi anser
att det är viktigt att belysa detta då dem påverkar ungdomars framtida attityd och deras
engagemang till framtida studier.
5.5.1 Hur eleven känner inför framtiden och om det skiljer sig åt beroende på kön
Tidigare forskning visar att ungdomar tänker mycket på sin framtid, vilket för en del väcker en
känsla av rädsla och oro. Det handlar i huvudsak om att bli arbetslös eller att misslyckas i skolan
(Seiffge- Krenke et al. 2010). Seiffge- Krenke et al., (2010) skriver att tjejer är mer stressade än
killar inför framtiden, vårt resultat visar ett statistiskt signifikant samband vilket visar att det är
fler tjejer än killar som är oroliga / stressade inför framtiden. Vidare framkom även att beroende
på vart man är född har det en påverkan på hur man ser på sin framtid, är man född i Sverige
svarade 69% (av 87 personer) att man har en positiv syn på framtiden, medans endast 31% (av 39
personer) som är födda utanför Sverige svarade att man har en positiv syn på framtiden. Med
utgångspunkt från Mattson (2015) verk om intersektionalitet kan vi dra följande slutsats att
faktorer som kön, klass och etnicitet vilka handlar om de villkor som människor lever under
skapar olika förutsättningar både för vuxna och barn i samhället.
Vid en analys av vårt empiriska material fann vi att det finns ett samband mellan kön och viljan
att till högre studier. Andelen tjejer var överrepresenterade av de som svarat att de vill studera
vidare. Detta samband liknar det som Howard et. al (2011) fann i sin studie där de utifrån ett
könsperspektiv analyserade sitt empiriska material och fann att majoriteten av ungdomarna är
motiverade i skolan och att de har en vision om att studera vidare. Det framkom att tjejer i större
omfattning hade en önskan om framtida arbeten som kräver mer utbildning än vad killarna
uppvisade. I samma studie framkom en tydlig könsfördelning bland framtida yrkeskategorier där
killars drömyrken var bland annat polis, professionell idrottare och programmerare. Tjejerna
uppgav att deras drömyrken var skådespelare, modedesigner eller veterinär. Det fanns även vissa
drömyrken som konstnär, advokat, musiker och FBI-agent vilket båda könen delade. Forskarna
uppger att familjen och även faktorer som ungdomen inte själv kan påverka har en inverkan på
de val gällande framtida utbildning och drömyrke som ungdomen ställs inför. Många gånger
påverkas människan av sitt habitus, vilket är ett handlingsmönster som omedvetet påverkar
individens val i livet. Människans habitus grundläggs och införlivas i familjen och även i skolan
från tidig ålder. Barnen till högutbildade föräldrar beskrivs tidigt socialiseras in i ett habitus där
värderingar om att inneha en utbildning är en viktig del, detta tillsammans med att barnen får
med sig ett kulturellt kapital som ger dem möjligheten att också lyckas med sina studier (Bourdieu
& Passeron 2008). Ungdomarna påverkas mycket av samhälleliga krav men även intersektionella
faktorer som kön, klass och etnicitet när det gäller deras val inför framtiden. Bland våra
respondenters svar på frågan om drömyrke kan vi bland annat utläsa följande drömyrken: Läkare,
Polis, Bilmekaniker, Advokat och Psykolog.
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Tabell 6: Syn på framtiden beroende på kön
Kille

Tjej

Frekvens

Signifikans

Känner inför framtiden
Orolig/stressad

35,80%

64,20% (53) 28,3%

Osäker

57,60%

42,40% (33) 17,6%

Lugn/trygg

56,00%

44,00% (91) 48,7%

Negativ

60,90%

39,10% (23) 12,3%

Osäker

68,80%

31,30% (32) 17,1%

Positiv

43,70%

56,30% (126) 67,4%

81,50%
46,50%

18,50% (27) 14,4%
53,50% (159) 85%

Sign 0,042

Syn på framtiden
Sign 0,022

Vidare utbildning
Nej
Ja

Sign 0,001

5.5.2 Känslor inför framtiden
I Thompson och Zuroffs (2010) studie skriver de att oro är förknippat med negativa
förväntningar på framtiden, vilket även vi kan se i vårt empiriska material. Tabellen visar att av
dem personer som svarat att dem ser negativt på framtiden är en klar majoritet av dem också
oroliga inför framtiden. Utifrån vårt resultat fann vi även att ungdomar som är födda utomlands
ser mer negativt på framtiden än ungdomar som är födda i Sverige. Detta kan liknas vid det som
tas upp i Alm (2011) studie, att ungdomens syn på framtiden kan påverka hur den ter sig och
även att ungdomars sociala klass påverkar hur dem ser på framtiden. Ungdomens inställning till
framtiden är väldigt viktig då tankens kraft kan påverka om ungdomen ges en positiv framtid eller
ej. Strävar unga efter sina drömmar har dem större chans att uppnå drömmarna. Till kategorierna
klass, kön, etnicitet och ålder vilka anses vara knutna till beständiga former av ojämlikhet som är
kopplade till strukturella relationer av exploatering och förtryck. Förtryckande relationer följer
med individen i livets olika skeden och utgör ramen för dennes handlingsutrymme. En individ
har möjligheten att själv skapa sina levnadsvillkor och därmed blir individen ansvarig för sin
klassposition (De los reyes och Mulinari 2005). Så med en mer positiv syn på framtiden kan
ungdomarna hjälpa sig själva till en att göra en bättre klassresa än om dem håller kvar vid den
negativa synen.
Tabell 7: Syn på framtiden beroende på om eleven är lugn/orolig
Lugn
Positiv
Negativ

Orolig

68,30%
13%

Frekvens

31,70% (126) 67,4%
87% (55) 29,4%
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Signifikans
Sign 0,000

6. Diskussion
Avslutningsvis kommer vi att diskutera och sammanfatta huruvida resultatet i studien besvarat
syfte och frågeställningar. Vi diskuterar även vårt resultat i förhållande till den tidigare
forskningen som presenterats. Till sist diskuteras studiens betydelse för det sociala arbetet samt
förslag till vidare forskning.

6.1 Samband mellan ungdomars engagemang i nutida och framtida studier
beroende på bakgrundsvariabler
Genom vårt empiriska material framkom det att elever som är födda i utlandet har ett större
engagemang för sina studier än de som är födda i Sverige. Vart eleven är född påverkar alltså
elevens engagemang i skolan. Detta sambandet styrks av det som Skolverkets rapport (2016)
visar, att det är fler elever med utländsk bakgrund än svensk bakgrund som har ett större
engagemang i sitt skolarbete.
Det framkom att pappans utbildning påverkar om eleven är engagerad i skolan, detta stämmer
överens med Eriksson et al. (2014) forskning som kommit fram till att oddsen för att eleven är
motiverad i skolan ökar om ens föräldrar är universitets/ högskoleutbildade. Även i Jacksson,
Jonsson och Rudolphis (2011) studie framkom det ett positivt samband mellan föräldrars
utbildningsnivå och elevernas betyg i skolan. Bourdieu och Passeron (2008) talar om det
kulturella kapitalet som kan liknas vid att välutbildade föräldrar har bättre möjligheter att hjälpa
sina barn med skolarbeten och kan förmedla ett kulturellt kapital som gör det lättare för barnet
att tillgodogöra sig ett eget kulturellt kapital samt lyckas bättre i skolan.

6.2 Samband mellan det stöd ungdomarna fått av vuxna och kompisar i
ungdomarnas närhet och deras engagemang i sina studier
Det framkom i vår studie att om elevens kompisar är engagerade i sina studier så är även eleven
själv engagerad i sina studier. Detta sambandet var väldigt starkt genom hela studien och vi kan
därför vara säkra på detta samband. Bygren och Szulkin (2007) framhäver också att kompisar
påverkar varandras studievanor, har elevens kompisar ambitioner om att få höga betyg i skolan
och är studiemotiverade så påverkas eleven ofta i en positiv riktning. Johansson och Olofsson
(2011) instämmer också i att vänner påverkar ungdomens inställning till skolan och dennes
akademiska ambitioner. Vidare framkom även att föräldrarnas intresse för elevens studier
påverkar elevens engagemang vad gäller sina studier. Däremot framkom det inget signifikant
samband på att föräldrarnas stöd bidrar till att eleven är engagerad i sina studier. Vi kan dock se
att det är fler elever som är engagerade i sina studier om föräldrarna stöttar dom. Med
utgångspunkt i Giddens (2005) som vi berörde i inledningen, hans tankar handlar om skapandet
av självidentiteten där han påtalar vikten av att omgivningen bekräftar individens handlingar då
detta är viktigt i skapandet av den egna identiteten. Om elevens kompisar är engagerade i sina
studier bildas en norm inom gruppen av att man ska vara engagerad i sina studier. Att
kompisarna är engagerade i sina studier ses som det naturliga, vilket leder till att eleven själv blir
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engagerad i sina studier och därigenom blir bekräftad i kompisgruppen, det positiva
engagemanget smittar således av sig mellan kompisarna i gänget.

6.3 Samband mellan ungdomars engagemang i nutida studier i relation till
om dem vill studera vidare i framtiden
Vårt resultat visar på att 159 ungdomar (av 186 svarande) har svarat att dem vill studera vidare
efter gymnasiet. Av dem som vill läsa vidare är en klar majoritet av eleverna även engagerade i
sina studier. Vi fann även att de som är engagerade i sina studier överlag är lugna inför och ser
positivt på framtiden. Tidigare forskning har visat att engagerade elever är mer aktiva i sina
studier vilket i högre utsträckning leder till eftergymnasiala studier (Eriksson et. al. 2014).

6.4 Samband mellan hur ungdomar ser på sin framtid och vad dem har för
känsla inför framtiden beroende på bakgrundsfaktorerna- kön och etnicitet
Vårt empiriska material visar att ungdomar som ser negativt på framtiden även till stor del är
oroliga inför framtiden. Utifrån vårt resultat fann vi även att ungdomar som är födda utomlands
ser mer negativt på framtiden än ungdomar som är födda i Sverige. Tidigare studier visar att
ungdomarna syn på framtiden har en direkt påverkan på deras framtid (Alm 2011). De los reyes
och Mulinari (2005) belyser vikten av att individen har en möjlighet att påverka sin framtid,
genom att ungdomarna har en positiv attityd till framtiden hjälper dem sig själva till att
genomföra en bättre klassresa än om de håller fast vid den negativa synen.
Vidare framkom i analysen av vårt empiriska material att tjejer i högre grad än killar vill studera
vidare. Detta kan med utgångspunkt i Howard et al. (2011) studie förklaras med att tjejer oftare
har en önskan om framtida yrken som kräver mer utbildning än vad killarna strävar efter.
Ungdomars engagemang till vidare studier påverkas av familjen men även av faktorer som den
unge själv inte kan påverka såsom samhälleliga krav, detta uppvisas även i tidigare forskning. Det
kan liknas med Bourdieu och Passerons (2008) tankar om hur det mänskliga habituset grundläggs
och införlivas i familjen och att barn till högutbildade föräldrar tidigt socialiseras in i ett habitus
med värderingar om inneha en utbildning är viktig och det tillsammans med att de unga får ett
kulturellt kapital med sig ger dem möjligheten att lyckas med sina studier.

6.5 Slutdiskussion
Vi kommer här att diskutera styrkor och svagheter i vår uppsats och därefter kommer vi in på
relationen till det sociala arbetet.
Vi anser att vi fått enkätsvar från en bred målgrupp då elever från flera olika program, såväl
praktiska som teoretiska och språkintroduktionsprogrammet har deltagit i studien vilket ger
studien en etnisk bredd. Det är en väldigt jämn uppdelning mellan de olika könen vilket vi ser
som en styrka då tjejer och killar ofta har olika uppfattningar. Vi fick 187 deltagande på enkäten,
vilket vi anser är bra för att vara en kandidatuppsats. En stor styrka med arbetet är även att vi
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funnit flera statistiskt signifikanta samband som kan styrkas av tidigare forskning och även
teorier.
I och med att vår studie blivit så pass tidsbegränsad så är vi nöjda med att ha fått in 187 svar.
Detta har givit oss goda möjligheter till att kunna dra säkra slutsatser men ett litet material som
vårt ändå kan ses som kan vara en svaghet då ett större antal deltagande förmodligen hade visat
på fler antal statistiskt signifikanta samband. Om det empiriska materialet varit större hade vi
kunnat göra fler och mer avancerade analyser för att därigenom kunna belysa det etniska
perspektivet bättre. Därav lyckas vi inte fullt utnyttja det intersektionella perspektivet i denna
uppsats.
Vidare har vi vid analysen av vårt empiriska material funnit att engagemang är en röd tråd som
finns genomgående i resultatet och därav valt att bygga våra analyser utifrån detta. Då vi från
början av vår studie var inriktade på att undersöka ungdomars attityder, kan vi se att den tidigare
forskningen vi har med oss in i arbetet vad gäller engagemang blivit något tunt. Men vi anser
ändå att vi lyckats belysa och analysera viktiga resultat i vårt empiriska material utifrån den
tidigare forskning vi valt att använda oss av, då attityder och engagemang har en likvärdig
innebörd och ofta vävs samman i olika sammanhang.

6.6 Slutdiskussion i relation till socialt arbete
Att vårt arbete relateras till socialt arbete är något som vi är helt övertygade om och som vi
betonade i vår inledning ser vi inte skolan som ett socialt problem, utan vi har fokuserat på att
undersöka hur elevernas engagemang i sina nutida studier är och försökt se hur deras attityd till
framtiden och eventuella framtida studier är. Skolan och utbildning är en primär prevention mot
att den unge hamnar i sociala problem senare i livet. Vidare är skolan är en viktig institution i
samhället som både skapar och upprätthåller normer och värderingar vilka präglar eleverna och
deras framtid, därav är det för socialt arbete intressant att studera hur ungdomar idag engagerar
sig i sina studier, vad som påverkar dem och deras attityd till framtiden. Att vara uppdaterad kring
hur ungdomar ser och känner inför sin framtid, vilka signifikanta andra som är viktiga för
ungdomarna och vilka dem ser upp till och tar efter är av betydelse och intresse för samhället och
dess medborgare anser vi. Vi har genom denna studie fått goda insikter i att kompisskapet är en
viktig beståndsdel för dagens ungdomar, detta framkom väldigt tydligt i vårt empiriska material.
Om kompisarna är engagerade i sina studier visar det sig att även den enskilde eleven blir det.
Om kompisarnas engagemang kan påverka hur den enskilde elevens engagemang är så kan det
kanske även påverka ungdomarnas attityder och synen på framtiden? Vi har använt oss av
Bourdieu för att förstå och förklara de resultat som vårt empiriska material visat, hans teorier har
varit användbara för att förklara hur familj, vänner och omgivning och institutioner såsom skola
påverkar den enskilde individen och präglar denne till att bli den individ hen slutligen blir. De
olika kapitalen formar individen till en god och framgångsrik medborgare med bra egenskaper
och värderingar om man ser det utifrån Bourdieus sätt att se på människor och samhället.
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Detta kan ställas i kontrast till Giddens (2005) tankar om hur en självidentitet skapas, om att man
som individ skapar sig en egen självbild och livsstil, något som Giddens anser är viktigt i ett
samhälle där individer ställs inför att göra många olika val. Att som individ välja utbildning, vad
vill man längre fram i tiden arbeta med, vad vill man uppnå med sitt liv är stora frågor när man är
i tonåren. Då är vikten av stöd och stöttning stort, och att då skapa sin självidentitet med stöd av
andra som är i samma osäkra sits känns enligt oss oroväckande. För som vårt empiriska material
har visat oss är många unga idag osäkra på vad som är rätt för dem, de har i vår undersökning likt
flera andra studier framhävt att de saknar vuxna i sin närhet som stöttar och vägleder dem i de val
kring vidare utbildning eller framtida arbete som de står inför. De framför kritik mot skolans
studie- och yrkesvägledare om att inte finnas där för dem i detta stora val som de nu ska göra.
Att unga idag sätter stort värde och en stor tillit till kompisar vilket framkommit tydligt i vårt
empiriska material kan det vara så att vuxenvärlden idag i det individualiserade samhället har så
fullt upp med sina egna karriärer, egna mål att de glömmer bort att stötta och vägleda
ungdomarna? Unga behöver goda vuxna som förebilder som kan vägleda dem. Detta för attfå
välmående individer i samhället. Folkhälsomyndighetens (2018) forskning visar att folkhälsan ur
ett internationellt perspektiv är god i Sverige. Medan Wetterberg (2007) tar upp att det finns en
stor grupp som inte klarar gymnasiet och därmed får det svårare att ta sig ut på
arbetsmarknaden.Ojämlikheter i hälsan visar sig bland annat på medellivslängden, år 2016 visade
de att det skiljde 6,2 år mellan personer med förgymnasial- respektive eftergymnasial utbildning.
De med högst utbildningsnivå har generellt sett också en bättre hälsa än de med medelhög/ lägre
utbildningsnivå. Om ungdomarna inte får chansen till en god utbildning något som ses som
förebyggande mot socialt utanförskap exempelvis i form av arbetslöshet, vilket i första hand
drabbar lågutbildade ungdomar, något som berör hela samhället. Det är med just detta i åtanke
som vi anser att vi berört ett ämne relevant för socialt arbete att studera.

6.7 Förslag till vidare forskning
Vårt empiriska material visade att kompisar är den viktigaste faktorn för ungdomars engagemang
till sina studier idag. Med detta i tanke ser vi det som ett intressant fenomen som vi anser att det
behövs mer ingående forskning kring. Har det en relation till det alltmer individualiserade
samhället vi går mot? Vad har skett i relationen mellan vuxna och unga, tidigare forskning har
visat på betydelsen av vuxnas stöd och engagemang för den unge.
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Bilaga 1: Informationsbrev
Hej!
Vi är två studenter som läser programmet Organisering och ledning av arbete och välfärd med inriktning socialt
arbete på Högskolan i Halmstad. Under vårterminen 2019 genomför vi vårt examensarbete med vilket vi har för
avsikt att undersöka gymnasieelevers attityd till framtida arbetsliv i Halmstad. Ambitionen är att vårt arbete kan
vara till nytta för kommunens framtida planeringsarbete av ungdomars sysselsättning.
Detta följebrev sänds till elever som läser sista året på gymnasieskolor med en förfrågan om att få just DIG som
elev på gymnasiet att besvara våra frågor.
Enkäten tar ca 10 minuter att besvara. Dina svar är helt anonyma, det vill säga att ingen kommer att få
veta att det är du som svarat. Självklart svarar du enbart på de frågor som du känner dig bekväm med och ditt
deltagande i undersökningen är frivilligt. Enkätsvaren kommer att analyseras och presenteras i vårt
examensarbete. Du kommer att kunna ta del av resultaten i vår uppsats som du hittar på Divaportalen,
www.diva.portal.se genom att söka på våra namn. Efter färdigställt arbete kan enkätsvaren komma att användas
i andra forskningssammanhang.
Dina svar är viktiga för vår studie!

För vidare frågor eller kommentarer kontakta
Linda Sageland
Angelica Berg
linsag14@student.hh.se
angber16@student.hh.se
Halmstad Högskola
Halmstad Högskola
Handledare:
Sara Högdin
sara.hogdin@hh.se Universitetslektor i socialt arbete,
akademin för hälsa och välfärd, Halmstad Högskola
Tack på förhand för ditt deltagande! Vänligen Linda Sageland och Angelica Berg
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Bilaga 2: Enkät
Bakgrundsfrågor
1. Vilket kön har du?
Med kön menar vi könsidentitet, alltså det kön du själv känner dig som.
• Kille
• Tjej
• Annat alternativ/ osäker/ vill ej svara
2. Var är du född?
• Halmstad
• På annan plats i Sverige
• På annan plats i Europa
• På annan plats utanför Europa
3. Om du inte är född i Halmstad, när flyttade du till Halmstad?
• Under de senaste 0-3 åren
• För mellan 4-9 år sedan
• För 10 år eller längre sedan
4. Var i Halmstads kommun bor du idag? ____________________
Ange område (exempelvis Vallås, Andersberg, Spenshult, Rotorp)
5. Vilka bor du tillsammans med?
Fyll i samtliga som du bor med mestadels av tiden. Om du bor växelvis hos dina föräldrar, fyll
i de du bor med på båda ställena.
•
•
•
•
•

Mamma
Pappa
Syskon
Bonusförälder
Bonussyskon

•
•
•
•

Annan vuxen
Jag bor med en eller Vera jämnåriga (kompis eller flick-/pojkvän)
Jag bor själv
Jag bor på asylboende, exempel Spenshult

I

6. Har du en plats hemma där du i lugn och ro kan studera?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid

Frågor om din utbildning
7. Vilken gymnasieskola går du på?
• Kattegattgymnasiet
• Sannarpsgymnasiet
• Sturegymnasiet
8. Vilket gymnasieprogram läser du?
Exempelvis om du läser Språkintroduktions-, naturvetenskaps- eller fordonsprogrammet
skriver du det. _______________________________________
9. Vem eller vad påverkade dig till ditt studieval?
OBS! Om Vera personer har påverkat dig, kryssa då i alla de som har påverkat dig.
•
•
•
•
•
•

Mamma
Pappa
Syskon
Mor-/farföräldrar
Kamrater
Studie- och yrkesvägledare

•
•
•
•
•
•

Marknadsföring från utbildningsanordnare
Det var det bästa valet utav de som var möjliga för mig att välja
Lätt att få arbete efter utbildningen
Jag har inte valt själv, jag har blivit tilldelad språkintroduktionsprogrammet
Andra personer
Inget av dessa

10. Har du någon gång talat med en studie- och yrkesvägledare för att få hjälp och eller råd
inför framtida yrkesval?
• Nej aldrig
• Ja en gång
• Ja några gånger
II

• Ja många gånger
11. Hade du önskat något ytterligare stöd när det gäller valet inför framtida yrke?
_________________________
Till exempel från studie- och yrkesvägledare eller från någon annan vuxen, skriv med egna
ord -12. Är du engagerad i dina studier?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid

13. Är du tävlingsinriktad?
• Nej
• Jag vet inte
• Ja
14. Är du självkritisk?
Med självkritisk menar vi höga förväntningar på att prestera i skolan.
• Nej
• Jag vet inte
• Ja
15. Tycker du att dina lärare ger dig stöd i dina studier?
Till exempel uppmuntrar de dig att studera eller tar sig tid att förklara om du inte förstår
•
•
•
•
•

Nej ingen av mina lärare gör det
Endast få av mina lärare gör det
Ja några få av mina lärare gör det
Ja dom flesta av mina lärare gör det
Ja alla mina lärare gör det

16. Tycker du att dina kompisar är engagerade i sina studier?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid
III

17. Har du funderat på att läsa vidare på universitet, högskola eller yrkeshögskola i
framtiden?
•
•
•
•
•
•

Nej det har jag aldrig tänkt på
Jag har funderat men bestämt mig för att inte läsa vidare
Jag har funderat men känner mig osäker
Jag vill gärna läsa vidare men vill arbeta först
Jag vill läsa vidare men tror inte jag kommer in på den utbildningen som jag vill
Jag vill gärna läsa vidare och tänker göra det

Här följer några påståenden
18. Pratar ni om politik eller samhällsfrågor i hemmet?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid

19. Det är viktigt för mig att välja en utbildning som kan leda till ett intressant jobb
•
•
•
•
•

Nej det stämmer inte alls
Nej det stämmer inte
Är osäker på om det stämmer eller inte
Ja det stämmer
Ja det stämmer absolut

20. Det är viktigt för mig att bo kvar i Halmstad e#er att jag har gått ut gymnasiet.
•
•
•
•
•

Nej det stämmer inte alls
Nej det stämmer inte
Är osäker på om det stämmer eller inte
Ja det stämmer
Ja det stämmer absolut

21. Har du något ytterligare du skulle vilja berätta om när det gäller hur du ser på utbildning
nu och i framtiden så kan du skriva det här om du vill

IV

Här följer några frågor om din mamma
Om du är uppväxt med extra-/bonusmamma eller med samkönade föräldrar så får du själv
bestämma vem du väljer är din mamma. Välj den som du har den mesta kontakten med. Om
du inte vuxit upp med någon mamma eller motsvarande vuxen person välj det sista
alternativet på första frågan och hoppa vidare till fråga 27.

22. Var är din mamma född?
•
•
•
•
•

I Halmstad
På annan plats i Sverige
På annan plats i Europa
På annan plats utanför Europa
Jag har inte växt upp med en mamma

23. Vilken är din mammas högsta utbildning?
• Grundskola
• Gymnasium
• Universitet eller högskola
• Har ingen utbildning
24. Vilket yrke har din mamma och på vilken arbetsplats arbetar hon?
Om din mamma inte arbetar så skriv om hon är sjukskriven, arbetslös, hemmafru eller
föräldraledig. ___________________________________
25. Tycker du att din mamma är intresserad av dina studier?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid

26. Tycker du att du får stöd av din mamma i dina studier?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid

V

Här följer några frågor om din pappa
Om du är uppväxt med extra-/bonuspappa eller med samkönade föräldrar så får du själv
bestämma vem du väljer är din pappa. Välj den som har den som du har den mesta
kontakten med. Om du inte vuxit upp med någon pappa eller motsvarande vuxen person,
välj det sista alternativet på första frågan och hoppa vidare till fråga 32.

27. Vart är din pappa född?
• I Halmstad
• På annan plats i Sverige
• På annan plats i Europa
• På annan plats utanför Europa
• Jag har inte vuxit upp med någon pappa
28. Vilken är din pappas högsta utbildning?
•
•
•
•

Grundskola
Gymnasium
Universitet/ högskola
Har ingen utbildning

29. Vilket yrke har din pappa och på vilken arbetsplats arbetar han?
Om din pappa inte arbetar så skriv om han är sjukskriven, arbetslös, hemmaman eller
föräldraledig. ______________________________________
30. Tycker du att din pappa är intresserad av dina studier?
•
•
•
•
•

Nej aldrig
Nej sällan
Varken ja eller nej
Ja ofta
Ja alltid

31. Tycker du att du får stöd av din pappa i dina studier?
Till exempel att han kan höjda dig med läxorna eller förklara om det är något som du är
osäker på
• Nej aldrig
• Nej sällan
• Varken ja eller nej
VI

• Ja ofta
• Ja alltid
Frågor om din framtid och ditt kommande arbetsliv
32. Vad är ditt drömjobb? ______________________
33. Tror du att du kommer arbeta med ditt drömjobb?
• Nej
• Kanske
• Ja
34. Hur ser du på framtiden?
•
•
•
•
•

Jag ser mycket positivt på framtiden
Jag ser ganska positivt på framtiden
Osäker/ vill inte svara
Jag ser ganska negativt på framtiden
Jag ser mycket negativt på framtiden

35. Hur känner du dig inför framtiden?
•
•
•
•
•

Jag känner mig fullkomligt lugn/trygg
Jag känner mig ganska lugn/ trygg
Osäker/ vill inte svara
Jag känner mig ganska orolig/ stressad J
ag känner mig mycket orolig/ stressad

36. Har du något ytterligare som du skulle vilja berätta om när det gäller hur du ser på
arbete nu och i framtid så kan du skriva det här? __________

VII

VIII

Linda Sageland

Angelica Berg

Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
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