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Sammanfattning 
Det finns stora regionala skillnader i Sverige avseende skolprestation på gymnasienivå och i 

Bergslagen är utbildningsnivån låg. Ungdomars syn på skola och utbildning är sparsamt 

utforskad inom ramen för vetenskapliga studier. Publicerade resultat talar för att synen på skolan 

och kunskap inte är homogen utan uppvisar stora skillnader inom ungdomsgruppen. Man har 

tidigare beskrivit en könsrelaterad skillnad som bedöms bero på ett så kallat utbildningsmotstånd 

bland pojkar. Detta utbildningsmotstånd har också visat sig ha samband med socioekonomiska 

faktorer och uppväxt i traditionellt manliga arbetarmiljöer. I Bergslagen finns beskrivet en 

mentalitet som benämns »bruksanda«. Denna bruksanda är präglad av en manlig arbetarkultur 

och inkluderar ett utbildningsmotstånd och en stark identifikation med orten. Om och i så fall 

hur, denna bruksanda i Bergslagen påverkar ortens ungdomars syn på skolan är inte 

vetenskapligt utforskat tidigare. Det finns dock både internationell och svensk forskning inom 

andra geografiska områden som visat att grannskapseffekter när det gäller skol- och 

utbildningssyn kan finnas.  

Den här studien använder en fenomenografisk forskningsansats och utforskar gruppens 

gemensamma uppfattningar av utbildning. Gymnasieungdomar från två byar i Bergslagen har 

intervjuats om sin syn på utbildning, skolval, studieresultat och skolgång. Samma 

semistrukturerade intervjuer har även utförts med en grupp ungdomar från tätorten Örebro. 

Insamlad data från grupperna har analyserats var för sig och gett upphov till två separata 

utfallsrum vilka sedan även genomgått en jämförande kvalitativ analys.  

I analysen av kvalitéer i uppfattningar av utbildning identifierades tre tydliga skillnader 

mellan utfallsrummen. För det första var bergslagsungdomarna av uppfattningen att de önskade 

finnas kvar i det lokala geografiska området. För det andra uttryckte Bergslagsungdomarna en 

tydligare konkretiserad plan för vad gymnasieutbildningen skulle leda till. För 

jämförelsegruppen var målen mer temporära. För det tredje uttrycktes olika uppfattningar om 

vad som krävs för att lyckas i studierna. För Bergslagsungdomarna var ett tydligt mål och att 

man mår bra viktiga för att studierna ska fungera. För Örebroungdomarna handlade det om en 

kombination av egna goda lär-strategier och ”bra lärare”. Skolan förknippades med nyfikenhet 

och att utvecklas som person. 

De kvalitativa skillnader i utfallsrummen som identifierades mellan grupperna stärker 

hypotesen att bruksandan i Bergslagen kan bidra till en grannskapseffekt med avseende på 

ungdomars utbildningssyn. Sambanden är dock komplexa och sociala bakgrund och individuella 

skillnader beroende av kön eller andra personlighetsdrag kan inte uteslutas förklara resultatet. 

Ytterligare studier med målsättning att isolera och klarlägga grannskapets inverkan på 



 

 

utbildningssyn behövs för att möjliggöra eventuella utjämnande insatser och öka möjligheten till 

fullgjord gymnasieutbildning oberoende av bostadsort.  

 



 

 

Förord 
Det är ett ensamt arbete att genomföra ett forskningsprojekt och det gör att de personer som på 

olika sätt blir engagerade i ansträngningarna kommer att betyda så mycket mer. En del av 

hjälpen har varit av praktisk art, annan av mer stöttande och ytterligare annan hjälp av bestått i 

diskussioner och tankeutbyten. Min arbetsgivare Lindesbergs kommun representerad av min 

chef, rektor Andreas Blom, har visat stor förståelse för att magisterstudier tar tid och måste få 

göra det. Barn och utbildningsförvaltningen har varit behjälplig med data som varit helt 

avgörande för att det blev just den här studien jag gjorde.  

Mats Lundmark, professor i kulturgeografi vid Örebro universitet, har generöst delat med 

sig av sina kunskaper om Bergslagen samt en rad viktiga litteraturtips och det vill jag tacka för. 

Mina kollegor på Lindeskolan har betytt otroligt mycket för genomförandet av 

magisterkursen som helhet. Jonas Peterson har visat stor generositet och förståelse när jag velat 

byta schemapositioner för att komma iväg på seminarier och föreläsningar. Diskussioner kring 

kaffebordet om bl.a. forskning, vetenskapsteori och pedagogik med Ann-Charlott Linton och 

Hilda Andersson har varit en stor inspiration.  

Jag vill också tacka tre lärarkollegor som hjälp mig rekrytera elever i Örebro. Det gäller 

Lotta Berndtsson, Staffan Blixt och Christer Blohm. Utan er hade det inte gått! 

Min handledare, universitetslektor Sam Paldanius vid Örebro universitet, har med sin 

försiktiga och eftertänksamma handledarstil lotsat mig fram till vad som ligger framför er. Han 

har fått använda alla de knep och färdigheter som bara en rutinerad handledare har för att få sin 

adept att någorlunda hålla sig i de kvalitativa metodernas fåra. Möjligen hyser han något hopp 

för mig nu. Tack för tålamod, råd och milda men bestämda knuffar. 

Min syster Eva-Lena Esbjörnsson förtjänar den största och innerligaste av tacksamhet. 

Med de färdigheter som bara en sekreterare med decennier av diktamensrenskrifter bakom sig 

har hon transkriberat intervjuer. När jag transkriberat tio minuters inspelning har hon skrivit ut 

fyrtio. Tack Eva-Lena! 

Slutligen vilja jag tacka min stora kärlek och partner Annki Rönnberg. Förutom alla våra 

diskussioner om vetenskap och forskning som vi har haft genom åren så har hon varit ett 

ovärderligt stöd. När jag behövt uppmuntran har jag fått uppmuntran men när jag behövt veta att 

det kanske går att göra det jag gjort med lite högre kvalitet, då har jag fått veta det. Annki har 

också varit en outtröttlig läsare och rättare av all text som jag skrivit under det här året. Det blir 

alltid en bättre text när Annki är färdig. 
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1. Inledning 
Avslutade gymnasiestudier med ett giltigt examensbevis är avgörande för de möjligheter som 

ungdomar har senare i livet. De kommer att få svårare att komma in på arbetsmarknaden om de 

inte klarar sina gymnasiestudier (Gymnasieutredningen, 2016) och det finns också en förhöjd 

risk för sjukdom och ohälsa (Folkhälsomyndigheten, 2017). En betydande andel av de som 

påbörjar sina gymnasiestudier kommer inte att ha genomfört dessa efter tre år. Regeringen har 

uppmärksammat problemet och gav direktiv till en utredning som skulle utreda hur man kunde 

uppnå målet om att »alla ungdomar ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning« 

(Gymnasieutredningen, 2016). 

Nästan alla ungdomar som avslutat grundskolan i Sverige påbörjar en gymnasieutbildning. 

Om man inte är behörig att gå på ett nationellt program så påbörjas studierna vid något av 

introduktionsprogrammen. Emellertid är det endast 70 procent av de som påbörjar 

gymnasiestudier som inom fyra år fullföljt dessa (Gymnasieutredningen, 2016). Hur 

gymnasieskolan fungerar och på vilket sätt och med vilken inställning som ungdomarna tar sig 

an sina gymnasiestudier är i det perspektivet mycket intressant för forskning, speciellt i 

jämförelse mellan mindre orter och större orter. Även om området kan verka självklart så saknas 

det forskning om detta. 

Det finns många olika faktorer som samspelar när studieresultat och inställning till skola 

och utbildning ska förstås. Elevers socioekonomiska bakgrund spelar stor roll för hur de 

presterar inom skolsystemet. OECD (2018) visar i sin PISA-undersökning från 2015 att 

socioekonomiska faktorer har stor inverkan på resultaten inom alla de tre områden som 

undersökts: naturvetenskap, matematik och läsning.  

Kön spelar också roll för fullföljandet av gymnasiestudier där flickor i större utsträckning 

fullföljer sin utbildning (Gymnasieutredningen, 2016). Flickorna presterar också bättre avseende 

betygsgenomsnitt. Det är fler flickor som är behöriga att söka nationella program från 

grundskolan och det får också högre betyg än pojkarna både i grundskolan och på gymnasiet 

(SCB, 2018). 

Elevens etniska bakgrund har också betydelse för hur väl man presterar inom 

skolsystemet. Naturligtvis har eleverna som nyligen invandrat till Sverige ett språkhinder och 

måste lära sig att bemästra ett nytt språk för att göra sig själv rättvisa i studierna men effekterna 

är större än så. Om eleven är född i Sverige och har föräldrar som är utlandsfödda så har det en 

negativ effekt på de genomsnittliga meritpoängen. Effekten är större om också eleven är född 
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utomlands. I övrigt gäller samma skillnad avseende kön och föräldrars utbildningsnivå som för 

svenska elever (Skolverket, 2012). 

Det här arbetet kommer emellertid ta sin utgångspunkt i en faktor som mer sällan 

undersöks, nämligen grannskapets påverkan på studieresultaten. Utbildningsnivån i Sverige är 

ojämnt fördelad. I riket som helhet har 43 procent av personer mellan 25 och 64 år genomgått 

någon sorts eftergymnasial utbildning. I Örebro län är den andelen 5 procent lägre. Även inom 

länet är skillnaderna stora. Örebro kommun har ungefär samma andel med en eftergymnasial 

utbildning som riket. Bergslagskommunen Lindesberg har en andel på 27 procent, vilket är 18 

procentenheter lägre än andelen i Örebro kommun (SCB, 2019a). 

Lokalt i byar och tätorter kan man hitta likartade mönster. I Lindesbergs tätort är 

utbildningsnivån högre än i de omgivande mindre tätorterna. Mellan kommuns huvudort och de 

allra minsta tätorterna är skillnaden ännu större (Lindesberg kommun, 2018).1 

Mot ovanstående bakgrund kan vi konstatera att relationen mellan grannskapet och skol- 

och utbildningssyn är ett intressant område att studera vetenskapligt. Tidigare svenska studier av 

samband mellan socioekonomisk befolkningssammansättning och utbildningssyn har i huvudsak 

fokuserat på stadsdelar i Sveriges större tätorter och storstadsområden inte mindre byar i en 

kommun i Bergslagen. 

 
1 Lindesbergs kommuns sätt att gruppera sina data avseende utbildningsnivå gör att det inte går 
att göra direkta jämförelser mellan de lokala uppgifterna och de som SCB tagit fram. 



Örebro universitet – Pedagogik, avancerad nivå  2019 
 

 

 

3 

1. Syfte och forskningsfrågor 

1.1. Syfte 
Syftet med studien är att söka kunskap om hur ungdomar från mindre orter i Bergslagen 

respektive från tätorten Örebro uppfattar skola och utbildning. Det vill säga hur de uppfattar sin 

skolgång, sina studier, sina studieresultat, sina val av skola och gymnasieprogram. Eventuella 

kvalitativa skillnader med avseende på utbildningssyn kommer att analyseras utifrån teorier om 

grannskapseffektens betydelse. 

 

1.2. Frågeställningar 
Mina frågeställningar är: 

• Hur uppfattar ungdomar från två Bergslagsorter skola och utbildning?  

• Hur uppfattar ungdomar från en storstad skola och utbildning?  

• Vilka kvalitativa likheter och skillnader i uppfattningar av skola och utbildning framträder 

vid en jämförande analys av dessa utfallsrum? 



Örebro universitet – Pedagogik, avancerad nivå  2019 
 

 

 

4 

2. Bakgrund 
Det här arbetet berör ungdomars syn på utbildning. Vikten av en god utbildning på ett personligt 

plan och ett välfungerande skolsystem på ett samhälleligt plan framhålls ofta i den offentliga 

debatten.  En nyligen publicerad forskningsöversikt (Bergnéhr & Enell, 2018) visar på stora 

skillnaderna mellan ungdomar i fråga om studieresultat. Man skriver emellertid också: 

Skolgången är av mycket stor betydelse för ungdomars hälsa, välmående och framtida 

möjligheter till utbildning och sysselsättning. Godkända betyg och trivsel i skolan 

minskar risken för allvarlig ohälsa, oavsett familjeförhållanden. Även den som växer upp 

i ett fattigt hem och/eller har erfarenheten av att under lång tid eller i perioder vara 

placerad i boende utanför hemmet, gynnas av goda skolresultat. (Bergnéhr & Enell, 

2018, s. 87)  

Studieresultat används ofta som indikator för att bedöma risk för ohälsa i en befolkning. 

Folkhälsomyndigheten använder både behörighet till gymnasiet och fullföljd gymnasieutbildning 

i sina rapporter (Folkhälsomyndigheten, 2017, s. 19). 

Avslutade och framgångsrika gymnasiestudier är sannolikt av betydelse för individen. Det 

är emellertid också väsentligt på samhällsnivå. Inträdet på arbetsmarknaden försvåras utan 

gymnasieexamen. I den utredning (Gymnasieutredningen, 2016, s. 239) som undersöker 

möjligheterna att öka andelen ungdomar som klarar sin gymnasieutbildning konstateras att 

»arbetslösheten är långt högre bland dem med högst grundskoleutbildning än bland dem som 

har en gymnasial eller en eftergymnasial utbildning«. 

I detta bakgrundsavsnitt kommer de faktorer som har samband med framgång eller brist på 

framgång inom skolsystemet i fråga om betyg och avslutade studier att behandlas. Inledningsvis 

behandlas genus. 

2.1. Genus 
Skillnader beroende av genus beträffande skolresultat har varit synliga länge, inte bara i Sverige 

utan i hela Europa. Skillnaden mellan pojkar och flickors resultat inom det svenska skolväsendet 

gäller numera de flesta skolämnen. Tidigare har pojkar presterat bättre i matematik, teknik och 

idrott. Nu är det endast i idrott som pojkarna presterar bättre än flickorna.  

Heikkilä (2018) visar i en kunskapsöversikt att det även finns stora skillnader inom 

grupperna. Särskilt svaga skolresultat har gruppen pojkar med föräldrar vars utbildningsnivå är 

låg. Könsskillnaderna i skolprestationer är i stor utsträckning ett pojkproblem menar Heikkilä. 

Pojkarna presterar ca 90 procent av vad flickorna gör och får specialundervisning oftare. I 
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skolämnet Svenska förekommer uttalade skillnaderna mellan könen och språkliga brister kan 

vara en bidragande faktor till att även andra ämnen blir svårare för pojkar (Heikkilä, 2018). 

Kunskapsöversikten visar emellertid att det finns få undersökning som försöker förklara 

fenomenet på djupet. De studier som finns pekar på några möjliga förklaringar. Det förefaller 

finnas skillnader mellan pojkars och flickors inställning till skolan. Dessa skillnader skulle kunna 

härröra ur pojkars syn på maskulinitet. Skolan representerar för dem femininitet och därmed ett 

hot mot pojkarnas insteg i mansvärlden. Dessutom har den arbetarklassrelaterade 

»antipluggkultur« som funnits under en längre tid brett ut sig till en större grupp pojkar. 

Beskrivningarna av pojkarnas avståndstagande gentemot skolan återkommer i 

forskningen. Likaså beskrivningarna av en anti-skolkultur i den sociala miljö som pojkar från 

underklassen växer upp i. Dessa tanke återfinns t.ex. i (Hjelmér, 2012; Jonsson, 2014; Rosvall, 

Hjelmér, & Lappalainen, 2017). I äldre forskning studerades pojkarna utan att skolans roll 

analyserades. I nyare forskning beskrivs att även skolan har en roll i den socialisering som sker. 

Till exempel uttrycks lågt ställda förväntningar från skolan på vissa elevgrupper medan elever 

från andra grupper förväntas prestera bättre. Förväntningarna beror i hög grad på elevens kön 

men även på social bakgrund. 

Begreppet »utbildningsmotstånd« används för att beskriva samma förhållanden. När 

rekrytering till eftergymnasial utbildning beskrivs framgår att det finns stora sociala och 

geografiska skillnader. Andelen ungdomarna från socioekonomiskt svaga hem som söker sig till 

eftergymnasiala utbildningar är betydligt lägre. Paldanius (2007) visar exempelvis rationaliteten 

för vissa personer i att välja bort vidare utbildning. I den sociala miljö som dessa personer finns i 

tillmäts inte vidare utbildning den betydelsen att vidare studier anses värd insatsen. 

2.2. Social klass 
Som framgår ovan är genusskillnader i skolresultat nära sammankopplad med social klass. Det 

finns en anti-skolkultur och ett utbildningsmotstånd i underklassen som är maskulint kodat och 

som också är etablerad bland underklasspojkar. Denna inställning har fått en allt större spridning 

i pojkgruppen framhåller Heikkilä (2018). 

Skolverket har i en rapport (Skolverket, 2018) analyserat familjebakgrundens betydelse 

för skolresultaten och konstaterar där att den spelar stor roll. Vilken utbildningsbakgrund som 

finns i familjen är den viktigaste faktorn men familjens inkomst är en allt viktigare faktor. Under 

tiden mellan 2000 och 2015 har familjebakgrund fått en allt större betydelse visar rapporten. 

Det spelar stor roll vilken socioekonomisk bakgrund en elev har. I ovan refererade rapport 

visar man skolresultaten kan vara 40 procent högre för den fjärdedelen med den mest 
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gynnsamma bakgrunden jämfört med den fjärdedelen med den minst gynnsamma bakgrunden 

(Skolverket, 2018, s. 29).  

Universitetskanslersämbetet (2018, s. 4) visar hur betyg och resultat på högskoleprovet 

varierar beroende på föräldrarnas utbildningsnivå. Man har utgått från föräldern med högsta 

utbildningsnivån. Skillnaden i prestation för barn till föräldrar med utbildningsnivå motsvarande 

högst grund- eller folkskola och en utbildningsnivå motsvarande 3 år eller mer på högskola är 

stor. Det genomsnittliga resultatet är ca 75 procent högre för barn med föräldrar med en längre 

utbildning.  

2.3. Etnisk bakgrund 
Under det senaste decenniet har etnisk bakgrund kommit att bli en intressant variabel att 

analysera inom skolforskningen. En allt större grupp av elever är utlandsfödda och vi ser en 

tydlig problematik med att ge dem likvärdiga möjligheter inom ramen för skolsystemet. Under 

90- och 00-talet finns en tendens i samhällsdebatten att etnifiera klasskillnaderna vilket gjorde att 

begreppet segregation nästan enbart kom att användas för just etnisk segregation. Detta kom 

också att gälla i skoldebatten. Av särskilt intresse har segregationen mellan skolor varit för 

forskningen. Kallstenius (2010) har intresserat sig för flykten från förortsskolorna till 

innerstadsskolorna i Stockholm. Anders Trumberg har i sin avhandling (2011) i likhet med 

Kallstenius behandlat social och etnisk segregation mellan skolor dock med ett empiriskt 

material hämtat från Örebro.  

Intresset för segregationen effekt på skolprestation beror till viss del på att man vid under 

00-talet började skönja effekter av de valfrihetsreformer som infördes under 1990-talet. Flera 

andra studier om skolvalssystemet har genomförts (Dahlstedt & Harling, 2017; H. Forsberg, 

2018; Lidström, Holm, & Lundström, 2014), vilka alla på olika sätt försöker beskriva inställning 

till och effekterna av det gällande skolvalssystemet i Sverige. 

Intresserar man sig för etnisk segregation och skolvalssystemets effekter kommer man 

nästan uteslutande att bedriva sina studier i Sveriges större tätorter eftersom det är där man kan 

se de tydligaste effekterna av invandringen och skolvalssystemen. Det betyder naturligtvis inte 

att detta inte finns eller går att studera utanför de större städerna.  

2.4. Skolsegregation 
Vid studier av segregation har studierna ofta kommit att beskriva och analysera det som brukar 

kallas »skolsegregation«. Det betyder att sammansättningen av eleverna vid en enskild skola på 

något sätt avviker från sammansättningen av det omgivande samhället avseende kön, social- 
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eller etnisk bakgrund. Innan skolvalssystemet infördes i Sverige under 1990-talet var 

boendesegregationen och skolsegregationen nära kopplade till varandra inom grundskolan. 

Böhlmark et al. (2016) visar att boendesegregationen fortfarande är den viktigaste faktorn för att 

förklara skolsegregationen. I områden med god tillgång till friskolor förstärks dock en redan 

etablerad segregation. Samma utveckling visas i Skolverkets rapport (Skolverket, 2018) där man 

konstaterar att »det skett en ökad skolsegregation utifrån både socioekonomisk bakgrund och 

migrationsbakgrund under 1998–2016«. 

Det intressanta med skolsegregationen är att den har effekter för elevernas studieresultat. 

Skolverket har i samma rapport analyserat hur mycket av skolsegregationen som kan förklara 

skillnaderna i skolresultat mellan skolorna. Om man bortser från förväntande skillnader som är 

kopplade till fördelning av kön, social och etnisk bakgrund kvarstår stora (43 procent) 

skillnaderna som inte förklaras av dessa faktorer. 

Det talar för att skolan och skolans sammansättning i viss mån förmår att kompensera för 

mindre gynnsamma bakgrundsförhållanden. Men man ser även att skolor ibland förstärker 

effekten av familjebakgrunden. Det är mer gynnsamt för en elev att gå på en socioekonomiskt 

blandad skola medan det är svårare att bryta effekterna av familjebakgrunden i en socialt och 

etniskt homogen skola (Skolverket, 2018). 

Skolsegregationen säger något om elevsammansättningen på en enskild skola men säger 

inget om den demografiska sammansättningen av de grannskap som de enskilda eleverna 

kommer ifrån. Rekryteringsområdet för en enskild grundskola omfattar i de allra flesta fall av 

flera sinsemellan mycket olika grannskap. När det gäller gymnasieskolan är rekryteringsområden 

ännu större.  

Tanken att man i likhet med förhållandena inom skolan påverkas av den sociala 

sammansättningen av sitt grannskap ligger givetvis nära till hands och begreppet som används 

för att beskriva en sådan påverkan är »grannskapseffekter« (se 3.2 Grannskapseffekter). 

2.5. Bergslagen 
Studien utförs i en del av Sverige som kallas Bergslagen. Bergslagen definieras numera oftast 

genom den geografiska indelning som EU gjorde 1995-1999 då ett särskilt stödområde för 

strukturfonderna skapades som fick heta »Mål 2 Bergslagen«. Området innehåller 22 kommuner2 

 
2 Storfors, Munkfors, Kristinehamn, Filipstad, Hagfors (Värmland), 
Degerfors, Hällefors, Ljusnarsberg, Karlskoga, Nora, Lindesberg (Örebro län), Skinnskatteberg, 
Surahammar, Hallstahammar, Norberg, Fagersta (Västmanland), Smedjebacken, 
Borlänge, Säter, Hedemora, Avesta och Ludvika (Dalarna) 
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i fyra län. (G. Forsberg, Lundmark, & Stenbacka, 2012). Ingen av de ingående kommunerna har 

särskilt stor befolkning utom Borlänge som har ca 52 000 innevånare.  

 
Figur 1. Kommuner som ingår i Bergslagen. 

 

I Bergslagsområdet finns inte någon stark studietradition. Endast en mindre del av befolkningen 

har genomfört eftergymnasiala studier. Lundmark et al (2016) visar att det just i 

Bergslagsområdet är särskilt lågt. Blom (2015) visar också att närheten till ett universitet inte är 

avgörande utan:  

Närhetsfaktorn till en högskola eller universitet har givetvis en viss betydelse i 

sammanhanget, men jag vill samtidigt hävda att traditionen och därmed också synen på 

högre utbildning generellt sett är av större betydelse vid valet att investera i en 

högskoleutbildning. (Blom, 2015) 

Det finns geografiska skillnaderna avseende utbildningsnivå i landet. I Örebro län har 37 procent 

av den vuxna befolkningen en eftergymnasial utbildning och i riket är andelen 42 procent. 

Skillnaderna inom länen är också de stora. Där exempelvis Örebro kommun har en andel 

motsvarande riket medan Lindesbergs kommun har en andel som är 27 procent, det vill säga 18 

procentenheter lägre (SCB, 2019b). 

Relationen mellan huvudorten i Lindesbergs kommun och kommunens mindre orter 

framstår som en nerskalad version av förhållandena i Örebro län.  I Lindesbergs tätort är 

utbildningsnivån väsentligt högre än i de mindre orterna i kommunen. Andelen med en högre 



Örebro universitet – Pedagogik, avancerad nivå  2019 
 

 

 

9 

utbildning är minst en tredjedel högre än i de omgivande mindre tätorterna. Mellan kommunens 

huvudort och de allra minsta tätorterna är skillnaden ännu större (Lindesberg kommun, 2018).3 

Naturligtvis behöver inte påverkan från den närmaste geografiska omgivningen vara 

avgörande för inställning till studier men de skillnader som ändå finns gör att det finns skäl att 

misstänka någons sorts »Bergslagseffekt«. Ett sådant mer vardagligt ord som används för att 

beskriva mentaliteten i åtminstone somliga av Bergslagens orter är »bruksanda« (se 3.3 

Bruksanda)  

 
3 Lindesbergs kommuns sätt att gruppera sina data avseende utbildningsnivå gör att det inte går 
att göra direkta jämförelser mellan de lokala uppgifterna och de som SCB tagit fram. 
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3. Forskningsläge 
Studiens frågeställningar riktar intresset mot tre områden. Det första berör hur svenska elever ser 

på skola och på utbildning. Det andra hur ett bostadsområdes sociala sammansättning och lokala 

traditioner kan påverka synen på skolresultat och skola. Det tredje området som är av intresse är 

lokal studietradition och mentaliteten i det geografiska området Bergslagen. 

För att identifiera tidigare publicerad forskning inom dessa tre områden har 

litteratursökningar utförts i relevanta databaser. Sökningar har utförts i databasen ERIC med 

sökorden; »educational attitudes«, »neighborhood effects«, »academic achievement«, »rural« 

och »upper secondary school« enskilt eller i kombination. Sökningen har avgränsats till 

granskade (peer-review) full-text-artiklar, publicerade under de senaste tio åren. Motsvarande 

sökord på svenska har använts i databaserna Primo och DIVA. 

Ingen avgränsning avseende vetenskaplig metod eller publikationsform; originalstudie, 

bok eller översiktsartikel gjordes initialt och genom granskning av referensförteckningar 

identifierades ytterligare relevanta studier och författare som intresserat sig för området. Enstaka 

artiklar äldre än tio år identifierades i denna granskning och bedömdes relevanta som underlag.  

Citeringssökningar har utförts med hjälp av databasen SCOPUS. 

Kunskap om Bergslagen med avseende på attityder och mentalitet i området har hämtats 

från en serie antologier som har utgivits under vinjetten »Bergslagsforskning« där artiklar av 

forskare från flera olika akademiska discipliner medverkat för att kasta ett allsidigt ljus på den 

aktuella forskningen om Bergslagen (Berger, Lundmark, & Strömberg, 2006; Eliasson, 2007; 

Isacsson, Mats Lundmark, Mörner, & Orre, 2009). 

3.1. Skol- och utbildningssyn 
Gymnasieutredningen (2016) innehåller ett avsnitt som behandlar gymnasieungdomars syn på 

skolan. Inledningsvis konstaterar utredningen att det finns ett relativt litet intresse från 

forskningen av hur ungdomar ser på utbildning och val av utbildning. Den sparsamma forskning 

som finns visar att vid val av utbildning är det viktigaste kriteriet det egna intresset och i andra 

hand att utbildningen ger många valmöjligheter efter genomförd utbildning. Koppling mot 

arbetsmarknaden och möjligheten att få jobb är inte särskilt central för ungdomar vid val av 

utbildning. Ungdomar väljer inte heller utbildningen kopplat mot ett särskilt yrke utan mer mot 

en särskild arbetsplats. Insikter om vilken sorts kunskaper som krävs för ett visst yrke är små. 

Det finns i viss mån en negativ attityd till de yrkesförberedande programmen och det 

verkar också som att många föräldrar hellre ser att barnen läser just ett studieförberedande 

program. Viljan att läsa ett studieförberedande program är större bland ungdomar med en 
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invandrarbakgrund. Det finns en vilja att läsa tillsammans med ens vänner men det är ytterst få 

som väljer utbildning enbart efter vad vännerna valt. Det är få ungdomar som vill flytta till en 

annan ort för att studera. Man väljer hellre ett annat program som finns i närheten än ett som 

kräver flytt. I storstadsregionerna där utbudet av skolor är stort har statusen förknippad med en 

viss skola betydelse för valet (Gymnasieutredningen, 2016). 

Eleverna uppger att de träffar självständiga val beträffande utbildningsväg men ibland kan 

valen inskränkas av föräldrarna till ett val mellan olika studieförberedande program. Med den 

inskränkningen får ungdomarna sina föräldrars stöd. För en del ungdomar är valet riktat mot ett 

tydligt utbildningsmål men för andra är valet ett sätt att skjuta upp beslutet till senare. Det finns 

många faktorer att ta med i beräkning vid ett val. Många är osäkra: betyg, intresse, flytt, 

pendling, identitet, framtida arbetsmöjligheter (Gymnasieutredningen, 2016). 

När det gäller inställningen till gymnasiestudierna är det flesta positiva och tycker det är 

roligt att gå i skolan. De trivs och känner sig trygga. Engagemanget för studierna varierar efter 

kön, där flickor är mer engagerade i studierna. De varierar också efter vilket program man går. 

Elever på det naturvetenskapliga programmet är mest engagerade. Stressen är stor och ökar, 

särskilt bland flickorna. Motivationen är låg och över hälften säger sig vara »lite motiverade« 

eller »inte alls motiverade«. Så stor andel som en fjärdedel uppger i en undersökning att de 

övervägt att avbryta sina gymnasiestudier. Eleverna uppger att en bra lärare ökar motivationen 

mest. Den enskilt viktigaste komponenten för att lyckas i framtiden anses betygen vara enligt 

eleverna (Gymnasieutredningen, 2016). 

Viljan att läsa vidare efter gymnasiet är generellt sett ungefär en sjättedel men är av 

förklarliga skäl större om man går ett studieförberedande program. Lägst är det bland pojkar på 

yrkesförberedande program där 35 procent säger sig vilja läsa vidare (Gymnasieutredningen, 

2016). 

Ovanstående uppgifter som Gymnasieutredningen (2016) sammanställt och presenterat är 

i huvudsak baserad på olika rapporter som använt olika typer av enkätundersökningar för att 

skaffa fram ett empiriskt underlag. Det finns få svenska kvalitativa studier som undersöker 

ungdomars utbildningssyn. Panican (2015) har intervjuat 20 niondeklassare i fyra olika skånska 

kommuner och sökt deras uppfattningar av gymnasieval och vilken attityd de har till olika typer 

av gymnasieutbildningar. Undersökningen fokuserar endast på en del av det som skulle kunna 

inkluderas i en utbildningssyn. Respondenterna i undersökningen har ännu inte skaffat sig någon 

egen erfarenhet av det de har uppfattningar om eftersom de vid intervjutillfället ännu inte 

påbörjat några gymnasiestudier. Det finns emellertid några resultat som är av intresse för det här 

arbetet. Artikeln visar att de intervjuade ungdomarna anser att den viktigaste dimensionen i valet 
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av utbildningen är att den är rolig. Om utbildningen leder till ett jobb är inte viktigt för det beslut 

man träffar. Respondenterna uppger även att valet är deras eget och är det så att några personerna 

är viktiga under beslutsprocessen så det kompisarna och inte vuxna inom skolan som lärare eller 

SYV. Föräldrarna jämställs närmast med andra vuxna i skolan men det finns en ambivalens 

kring föräldrarnas roll eftersom en intervention och korrigering kan komma i fråga från deras 

sida. En viktig aspekt av valet av jobb är den förväntade inkomsten.  

Några studier som undersöker samma förhållande i ett Bergslagsperspektiv har inte hittats 

i sökningarna och inte heller sådana som avser andra svenska landsbygdsområden. 

En intressant kvalitativ studie (Carrico, Matusovich, & Paretti, 2019) har däremot 

genomförts med respondenter hämtade från glesbygden i Appalacherna i USA. Miljön liknar i en 

del avseenden Bergslagen och ansatsen i studien är delvis att undersöka en lokal kultur och hur 

man i grannskapet ser på utbildning. I det geografiska området är utbildningsnivån låg och en 

jämförelsevis liten andel av ungdomarna avslutar collegestudier. 

Studien vill undersöka vad det är som påverkar ungdomar när det väljer om de ska studera 

vidare. Några mönster hittades i studien. För det första fanns en grupp som hade en stark 

påverkan från sin omgivning (grannskap) när det gäller vilka studieval de ämnade göra. De 

övergav den utbildningsväg som byggde på vad det var intresserade av för att byta till en annan 

inriktning. Dessa kom alla från familjer som sedan flera generationer hade bott i området och det 

fanns heller ingen studietradition i familjen. De ville alla stanna kvar i området. För det andra 

fanns en grupp som alla kom från familjer med studietradition där ingen hade en bakgrund i 

området. Dessa ville inte stanna kvar i området och sökte utbildning efter intresse och hade inte 

påverkats av omgivningen. Dessa hade sökt utbildningar som gjorde att de sköt upp beslutet om 

yrke men ändå skapade många möjligheter (purposeful delay). Slutligen fanns en grupp som alla 

hade lokal förankring som sökte efter intresse. De ville alla stanna kvar i området. Alla de som 

ville stanna kvar i området hade en familjebakgrund där man sedan generationer tillbaka bott i 

området (Carrico m.fl., 2019). 

3.2. Grannskapseffekter 
Grannskapseffekter är det begrepp som används för att beskriva en påverkan som utgår från det 

område man bor i. Tanken är att grannskapets sociala struktur också påverkar individerna som 

lever i området. Ett område som är präglat av exempelvis av fattigdom, arbetslöshet, 

kriminalitet, låg utbildningsnivå m.m. påverkar individerna som lever i området i samma 

riktning. Naturligtvis skulle samma sorts påverkan också gälla i grannskap med hög status, höga 

inkomster, hög utbildningsnivå o.s.v.  
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Begreppet har intresserat forskare inom en rad discipliner. Andersson (2009) redogör i en 

artikel för vilken typ av studier som gjorts men också för några av de metodproblemen som 

uppkommer. I likhet med många andra är Andersson intresserad av boendesegregation i 

storstäderna och då specifikt de bostadsområden som brukar benämnas »utsatta«. Ett centralt är 

problem att skilja grannskapseffekterna från effekter som har att göra med familjens inkomster, 

utbildningsnivå eller övriga sociala situation. Andersson (2009) använder begreppet 

»självselektion« för att beskriva problemet. Självselektion är ett begrepp som försöker beskriva 

problemet utifrån en helt annan process; det kan vara så menar han att familjer med vissa 

gemensamma sociala faktorer söker sig till samma bostadsområde. Alltså inte det motsatta att 

dessa sociala förhållanden skulle åtminstone delvisa skapas i det grannskap man bor. 

I det här arbetet är intresset riktat mot grannskapseffekter avseende syn på skola, 

utbildning och studieresultat. Det är generellt sett svårt att visa en tydlig grannskapseffekt 

avseende studieresultat. I en amerikansk metastudie (Johnson, 2013) har relationen mellan olika 

typer av studieprestationer och inkomstläget i grannskapet jämförts och det visar att det är 

betydligt fler studier som kan hitta signifikanta samband mellan att bo i ett höginkomstområde 

och de studieresultat eleverna presterar. Det är svårare att se samband mellan ett fattigt 

grannskap och studieresultat. Studien undersöker förhållanden i USA och det är också där som 

forskningsintresset för gransskapseffekter är störst. 

I USA har man också bedrivit ett interventionsarbete på det här området genom att man 

från 1994 till 1998 genomförde något som kom att kallas »Moving to Opportunity«. I projektet 

valdes 4604 familjer slumpmässigt ut. Dessa bodde i mycket fattiga grannskap (high poverty 

neighborhood). De delades in i tre grupper. En grupp var kontrollgrupp och de andra två 

grupperna fick möjlighet att byta grannskap till ett något mer gynnsamt (lower-poverty 

neighborhood). Knappt hälften av de utvalda rekryterades. Det här projektet har sedan följts upp 

på olika sätt och en del av den forskning som bedrivits har intresserat sig för vilken effekt det här 

bytet av grannskap hade på barnens studieresultat. Någon positiv långtidseffekt på barnens 

skolresultat kunde inte hittas. Däremot kunde en ökad generell livskvalitet konstateras (Ludwig 

m.fl., 2013). 

I en annan långtidsuppföljning kan man dock se att »Moving to Opportunity« påverkade 

de barn som var relativt små vid flytten att i större utsträckning studera vid college. Det fanns en 

direkt relation mellan hur länge de bott i det nya grannskapet och benägenheten att studera vid 

college (Chetty, Hendren, & Katz, 2016). 
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Grannskapseffekter på studieresultat har också undersökts i olika europeiska miljöer som 

Nederländerna (Sykes, 2011) och Helsingfors, Finland (Kauppinen, 2007). Inte heller i dessa 

studier framträder några avgörande grannskapseffekter avseende studieresultat. 

Några större modernare svenska studier som särskilt intresserar sig för vad grannskapet 

och den sociala miljön i grannskapet gör för synen på skolan och för barnens studieresultat finns 

inte. Arnman  (1985) visar i en äldre avhandling att kombinationen av skola och grannskap har 

effekt. I en något nyare registerstudie visas att »[the]… study finds substantial effects of 

neighbourhood characteristics« (E. Andersson & Subramanian, 2006, s. 2023). Studien är en 

uppföljning av en kohort som avslutade gymnasieutbildning i början av 1990-talet och som 

följdes upp avseende studieprestationer 2000. I en nyare registerstudie visar Brännström (2008) 

att det finns en grannskapseffekt när det gäller studieresultat inom gymnasieskolan i de svenska 

storstadsområdena. Effekten är emellertid blygsam.  

Sammanfattningsvis kan man konstatera att det inte finns några entydiga belägg för att det 

finns verksamma grannskapseffekter när det gäller studieprestationer. Forskningen är mer 

omfattande när det gäller förhållandena i USA men det förekommer också en del studier både 

avseende europeiska förhållanden och svenska. Inte heller dessa visar några avgörande 

grannskapseffekter. En brist i forskningen är att det stora flertalet av de gjorda studierna inte 

särskilt belyser landsbygden utan snarare större städer och rena storstadsområden. 

3.3. Bruksanda 
Mot bakgrund av föregående avsnitt kan man konstatera att någon möjlighet att i tidigare 

forskning söka förståelse för hur ungdomar i Bergslagen ser på skola och utbildning finns inte. 

Däremot finns det möjlighet att utifrån andra begrepp söka en del av svaren. Ett sådant relevant 

begrepp är »bruksanda«. 

Hallberg (2006) resonerar kring »bruksanda« och försöker att definiera den. Den särskilda 

mentalitet som begreppet försöker att beskriva är den som råder vid en ort som sedan lång tid är 

helt dominerad av en enda stor arbetsplats – bruket. Urbilden för bruket är järnbruket i 

Bergslagen. Många av områdets orter lever upp till den beskrivningen, men inte alla. En del orter 

har annan bas för invånarnas utkomst. Även de orter som under lång tid levt upp till etiketten 

»bruksort« kan mycket väl ha förändrats under 1970- och 80-talen då en del bruk förändrade sin 

produktion eller tvingades att helt lägga ner verksamheten. 

»Bruksanda« innehåller en del särskilda komponenter enligt Hallberg. För det första är det 

en mentalitet som formats i en mycket maskulin miljö. Åtminstone under hela 1900-talet är 

bruken starkt maskulina arbetsplatser. För det andra är det en kollektivt orienterad miljö där 
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sammanhållningen och gruppen är viktig. Det gäller på arbetsplatsen men också i 

idrottsföreningarna och den fackliga organisationen. För det tredje är det en mentalitet som 

präglas av passivitet, historiskt i förhållanden till patron och disponenten, senare i förhållande till 

de kollektiva organisationernas ledare – fackföreningen först och främst. Genom patriarkal 

styrning togs bruksortens folk om hand. När sedan arbetarrörelsen fått större inflytande blev det 

de starka männen i parti och fack som tog hand om de sina. 

Utan att Hallberg säger det rent ut framgår det att bruksorten är en socialt statisk miljö där 

mycket lite av social rörlighet finns. De som fyller de positioner som kräver utbildning är 

inflyttade och möjligheten till något annat är en basal utbildning finns inte på bruksorten. 

Samtidigt finns inget särskilt skäl att lämna orten för studier. Man (män) blir väl omhändertagen 

av sitt bruk och sina manliga ledare och man känner en stark samhörighet med de andra männen 

på jobbet, i facket och i idrottsklubben. 

Ramona Ivener fördjupar i sin avhandling »Kunskapens händer: Kunskapstraditioner, 

maskulinitet och förändring i Lesjöfors 1940-2010« (2014) resonemanget om manlighet och 

bruksmiljö ytterligare. Centralt för avhandlingen är männens syn på kunskap. Syftet med Iveners 

avhandling är att analysera män och deras förhållande till lärande och kunskap. Tidsspannet är 

långt – från 1940 till 2010 och många omvälvande förändringar sker i Sverige under den tiden. 

Det gäller både den ekonomiska utvecklingen och utvecklingen av utbildningssystemet. Trots 

omvälvningarna är männens syn på utbildning och på kunskap tämligen intakt. Kunskap för de 

här männen är inte skolgång och utbildningsprogram utan något mycket personligt. Drivkraften 

att söka ny kunskap skapas i relationen till den egna personliga omgivningen och livet. 

Lesjöfors hade genomgått stora förändringar då några av intervjuerna som avhandlingen 

bland annat bygger på genomfördes. Att satsa på utbildning skulle ha möjliggjort en väg ut ur 

arbetslöshet, men ändå avstår de. Kunskapssynen som finns bland bruksmännen är att praktiken 

är det styrande. Huvud och hand ska följas åt och att enbart ägna sig arbete med huvudet är inte 

aktuellt. En drivkraft för männen i studien är att bo kvar i området. Det finns en stark 

platsbundenhet och Ivener ser ingen skillnad mellan yngre och äldre män i dessa attityder. 

Skogen och naturen och avståndet till större orter menar hon blir en del av manligheten. 

Sammanfattningsvis ger Ivener en bild av den manlige bergslagsarbetaren som starkt 

platsberoende och nästan romantisk i sitt förhållande till naturen. Naturen och avståndet till 

kontrollerande stadskultur är en del av hans manliga identitet. Hans kunskapssyn är kopplade till 

livet och det praktiska problem som behöver lösas där. Formaliserad utbildning särskilt i 

teoretiska ämnen är inte en del av de manliga ideal som är hans. 
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3.4. Sammanfattning av forskningsläget 
Man kan konstatera att tidigare forskning talar för att det finns stora skillnader i inställningen till 

skolan mellan olika sociala grupper i samhället. Särskilt bland män ur underklassen finns ett 

avståndstagande till skolan och ett utbildningsmotstånd som ser ut att åtminstone i Bergslagen 

grunda sig på en särskild kunskapssyn. Dessa män ser inte den kunskap som skolan ger som 

relevant för dem utan de värderar kunskap som kommer av omedelbara, personliga och praktiska 

behov. 

Den forskning som bedrivits om bruksandan bekräftar den bilden vilket också analyser av 

skolresultat från de senaste åren gör. Låga studieresultat beskrivs i stor utsträckning som ett 

pojkproblem. Segregation mellan elever med svensk respektive utländsk bakgrund har intresserat 

forskningen och då har man funnit att utländsk bakgrund spelar stor roll för studieprestationerna 

men även inom gruppen med utländsk bakgrund så är det fortfarande så att kön framförallt, men 

också föräldrarnas utbildningsnivå, spelar stor roll.  

Ett centralt begrepp är »grannskapseffekt«. Begreppet är hämtat från det kulturgeografiska 

och sociologiska forskningsfältet och syftar på teorier om att även det bostadsområde där man 

bor bidrar till att forma en när det gäller sociala förhållanden som fattigdom, studieframgång, 

kriminalitet, självbild m.m. (R. Andersson, 2009) 

Forskningen visar egentligen inte entydigt att det finns en grannskapseffekt när det gäller 

skolresultat. Detta gäller internationellt men också i Sverige. Det finns emellertid indikationer på 

att så torde kunna vara fallet om man kombinerar beskrivningar av utbildningsnivån i Bergslagen 

med den bruksanda som beskrivs i forskningen. Någon forskning kring grannskapseffekter i den 

typen av miljöer som Bergslagen är, har inte hittats. 

Skolval och segregation till följd av grannskapseffekter i Bergslagen finns inte heller 

beskriven i den genomgångna forskningen. Skolval framstår både i forskningen och i debatten i 

huvudsak som en företeelse som hör städerna till. Däremot finns en del undersökningar som på 

ett allmänt plan beskriver svenska ungdomars inställning till skolan och till utbildning i stort. 

Intresset styr vilka utbildningar man väljer inte möjligheten att få jobb. Man träffar sina val 

självständigt utan att man upplever sig påverkade av någon. Man trivs och känner sig trygg i 

skolan. Viktigast är dock att ungdomar är en heterogen grupp och skillnaderna inom gruppen är 

stora. Ofta är skillnaderna kopplade till kön eller till om man läser ett yrkes- eller ett 

studieförberedande program på gymnasiet. Någon djupare analys av skillnader mellan stad och 

landsbygd ingår dessvärre inte i de refererade studierna. 

Genomgången av tidigare forskning talar sammanfattningsvis för att det kan föreligga 

skillnader i uppfattningar mellan de två grupperna. Den skillnaden borde i så fall inte vara så stor 
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när det kommer till hur man träffar sina studieval då dessa oftast grundas på självständiga val 

baserade på eget intresse oavsett bakgrund. Det är däremot rimligt att förvänta sig skillnader i 

uppfattningar som speglar tecken på ett utbildningsmotstånd. Den mentaliteten har i tidigare 

forskning, förknippats med en manlig arbetarkultur vilken rimligen borde ha en starkare 

förankring i Bergslagsorterna. Ett starkt drag i den bruksanda som beskrivs i forskningen är 

platsbundenheten vilket också kan förväntas ge upphov till skillnader mellan grupperna. 
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4. Metodologi 
Syftet med studien är att analysera hur en grupp ungdomar från några byar i Bergslagen 

uppfattar skola och utbildning. Dessa uppfattningar ska erhållas genom en fenomenografisk 

ansats. 

Studien syftar även till att undersöka om bergslagsungdomar på något vis avviker från 

andra i sin utbildningssyn och om det kan indikera en grannskapseffekt. För att göra den 

jämförelsen kommer också en grupp ungdomar från gymnasieskolor i Örebro att intervjuas. 

Skillnaderna mellan dessa grupper kommer sedan genomgå en jämförande analys. 

4.1. Motiv till val av metodansats 
Den metodologiska ansats som väljs för en studie ska vara anpassat till det syfte som studien har. 

Syftet med den här studien är kvalitativ och strävar mot att skapa ökad kunskap om hur 

ungdomar från Bergslagen uppfattar skola och utbildning. Att välja en metod som undersöker 

just kvalitéer i data inhämtade via intervjuer bedöms som adekvat.  

Inom fenomenografin söker man uppfattningar av fenomen. Tonvikten ligger alltså på 

pluralformen »uppfattningar av«. Man vill finna så många olika uppfattningar av det undersökta 

fenomenet som är möjliga. De funna uppfattningarna kallas med metodens begrepp för 

»utfallsrum« (Dahlgren & Johansson, 2015). Målet är alltså att skapa ett fullständigt utfallsrum 

även om något sätt att försäkra sig om att man gjort det inte finns. 

Larsson (1986) beskriver i sin introduktion till fenomenografi två olika perspektiv som 

kan anläggas på olika fenomen. Den första ordningens perspektiv handlar om hur något är. 

Medan den andra ordnings perspektiv handlar om hur någon upplever ett fenomen. 

Fenomenografin intresserar sig för den andra ordningens perspektiv, vilket passar väl in på 

denna studiens frågeställningar. 

Det vanligaste är att fenomenografin söker svar på frågor som anknyter till lärande. Det 

kan vara fenomen som orsaker till svält i världen (Larsson, 1986) eller kroppars rörelse inom 

fysiken (Marton, Tsui, Chik, Ko, & Lo, 2004). Detta är fenomen vars karaktär är skild från den 

egna personliga erfarenheten av världen. Vill man undersöka har man upplever världen är det 

exempelvis till den fenomenologiska traditionen man ska söka sig (Denscombe, 2018).  

Denna studien söker svar på en blandning av fenomen som uppfattas och som upplevs. 

Dessa fenomen kan vara svåra att skilja åt. För att exemplifiera kan vi ta ett fenomen som 

effekten av utbildning. På ett plan kan utsagor som en respondent gör kring detta handla om de 

omedelbara effekterna i form av kunskaper och förmågor. Då är det något som finns i 

erfarenheten och är upplevd. Är det däremot så att man gör utsagor om ett framtida yrke, ett 
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oberoende liv och liknande effekter av en utbildning så är det inte gjorda erfarenheter utan något 

annat. En uppfattning om vad skola kan leda till. 

Utbildningssyn har tidigare undersökts inom ramen för en fenomenografisk ansats. Redan 

under 1980-talet sökte ett forskarlag svar på hur icke-yrkesutbildade arbetare såg på utbildning 

(Larsson, Alexandersson, Helmstad, & Thång, 1986). De valde att använda en fenomenografisk 

forskningsansats bland annat av skäl som har att göra med att med just tidsaspekten. Den 

livssituation som man lever i och hur man upplever den har också påverkan på vilka 

föreställningar man har om framtiden. Någon skarp linje mellan upplevelser och uppfattningar 

kunde alltså inte göras menade de. 

Studien tog analysen längre än vad som är brukligt inom fenomenografin genom att bland 

annat ställa utfallsrummen mot data som hade att göra med utbildningsbakgrund, engagemang i 

arbetet, vilken typ av tidigare utbildning respondenten hade genomgått. Det grundläggande 

empiriska underlaget var dock ett omfattande intervjumaterial (Larsson m.fl., 1986).  

Grunden för fenomengrafisk forskning är någon typ av intervjumaterial. Det är i det 

materialet som man ska söka de olika uppfattningarna om ett fenomen. Det är genom en analys 

av intervjudata som den inneboende logiken i och tolkningen av intervjupersonernas olika 

utsagor ska leda till att olika kategorier skapas. Dessa ska vara unika i sig. Kategorierna ska 

alltså var slutgiltiga och ska till exempel inte gå att förena utan vara varandra uteslutande. 

Kategorierna ska heller inte vara grader på en och samma skala. (Uljens, 1989).  

Detta skiljer fenomenografin från t.ex. fenomenologin som är mån om att hålla 

respondentens utsagor så intakta som möjligt. Den komplexitet och den motsägelsefullhet som 

finns i material ska återfinnas i analys och bearbetning (Denscombe, 2018). Detta är ytterligare 

ett skäl till att den fenomenografiska ansatsen har valts. Det djup som eftersträvas i intervju och 

analys inom fenomenologin lämpar sig inte för den här studiens syfte. 

Den underliggande förutsättningen för fenomenografin är att det finns ett begränsat sätt att 

uppfatta ett givet fenomen. Oftast är uppfattningarna begränsade till fyra till fem olika 

kategorier. Eftersträvansvärt är också att dessa kategorier är ordnade hierarkiskt, där varje nivå 

inkluderar de underliggande. Den översta nivån är den nivå där den mest utvecklade 

uppfattningen av fenomenet återfinns (Tight, 2015). Eftersom syftet är att skapa kunskap om 

Bergslagsungdomars skol- och utbildningssyn i vidare mening kommer flera olika angränsande 

fenomen att belysas, vilket betyder att kategorierna också kommer att bli fler. 
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4.2. Urval  
Urvalet av respondenter till en fenomenografiska studie styrs av målet att skapa ett så 

fullständigt utfallsrum som möjligt. Det gäller alltså inte att söka ett urval som är statistiskt 

representativt utan ett urval som kan ge så många olika uppfattningar av samma fenomen som 

möjligt. 

4.2.1. Geografiskt urval 

Urvalet är delvis geografiskt och grundar sig på ett intresse för att undersöka förhållanden i 

Bergslagens mindre orter. Lindesbergs kommun är en av kommunerna i Bergslagen med flest 

tätorter. Endast Ludvika har fler. Kombinationen av flera olika mindre tätorter med lite olika 

avstånd från huvudorten i kommunen gör kommunen lämplig för den här undersökningen. (SCB, 

2015) 

De två mindre orter som valts för den här undersökningen ligger i Lindesbergs kommun. I 

Lindesbergs kommun finns totalt nio tätorter med över 200 invånare. Ingen av respondenterna 

kommer från huvudorten Lindesberg som också har störst befolkningstal i kommunen. (SCB, 

2015) 

De utvalda orterna har särdrag som gör att ett brett utfallsrum bör vara möjligt att erhålla. 

De har olika avstånd till huvudorten Lindesberg samt till residensstaden Örebro. Ett ytterligare 

skäl för att välja tätorter från en och samma kommun är att det finns en gymnasieskola i 

centralorten som erbjuder 12-134 nationella program. Ungdomarna har ett gemensamt 

förstahandsalternativ vid sitt gymnasieval. De har också varierande möjligheter till pendling in 

till Örebro. 

Som jämförelseobjekt finns en referensgrupp bestående av ungdomar som studerar vid 

skolor i Örebro. Örebro kommun är den sjätte största kommunen i Sverige och bildar geografiskt 

sett en sorts motpol till de mindre bergslagsbyarna. 

4.2.2. Urval av respondenter 

Totalt rekryterades tio ungdomar som respondenter. Fem av dem från de två orterna i Bergslagen 

och fem från Örebro. Urvalet av ungdomar har gjorts för att utfallsrummet ska bli så stort som 

möjligt. Förutom bostadsort har också hänsyn tagits till kön, typ av gymnasieprogram och 

studieort. 

För att rekrytera respondenter från Bergslagen valdes två årskullar med examen från 

grundskolans årskurs nio 2017-2018. Dessa två årskullar innehöll 17 individer från de utvalda 

 
4 Fram till höstterminen 2018 fanns det 12 nationella program då det Industritekniska programmet startade. Från 
och med HT18 finns 13 nationella program. 
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tätorterna. Av dessa har fem tillfrågats och intervjuats. Ingen av de tillfrågade avböjde 

deltagande i studien. De som tillfrågats är jämt fördelade avseende kön och typ av 

gymnasieprogram. Det finns respondenter från både studieförberedande och yrkesförberedande 

nationella program samt från introduktionsprogrammet.  Respondenterna finns på olika 

gymnasieskolor, både på den närmaste som är Lindeskolan och på några som är lokaliserade till 

Örebro kommun. Se figur 1 för en grafisk presentation där också antal individer finns 

redovisade. 

En referensgrupp har också valts ut. Dessa går på olika gymnasieskolor i Örebro kommun 

och där studerar de på olika program, både yrkesförberedande och studieförberedande, dock 

ingen på Introduktionsprogrammet. Gruppen består också av fem personer som vid tidpunkten 

för rekryteringen gick i årskurs ett eller två på gymnasiet. Eftersom referensgruppen rekryterades 

på annat sätt användes inte avgångs år från grundskolan som urvalskriterium. Också den här 

gruppen har en jämn könsfördelning. Urvalet har skett genom att en allmän fråga om deltagande 

ställts i några gymnasieklasser av deras undervisande lärare. De som ville delta som 

respondenter anmälde detta och blev sedan intervjuade. I figur 1 presenteras respondenterna. 
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Figur 2. Urval och rekrytering av respondenter.   

4.3. Intervjuerna 
Intervjuerna skedde under en månad 2019, mellan 7 februari och 7 mars. Intervjuerna 

genomfördes i lokaler på den skolan som respondenten studerar vid och spelades in på plats. 

Intervjuerna tog mellan 20 och 30 minuter och följde en gemensam semistrukturerad 

intervjumall (se Bilaga 1). En pilotintervju genomfördes med en respondent för att prova ut en 

lämplig intervjumall men också för att utröna vilken typ av data en intervju skulle kunna ge. 

Pilotintervjun gav värdefull kunskap och påverkade den intervjumall som sedan användes men 

också syfte och frågeställningen för hela studien. 

Då de tio intervjuerna hade genomförts utfördes en transkribering av ljudfilerna. Till hjälp 

för detta och för hela analysarbetet av datamaterialet används en programvara som heter 

MAXQDA2018. Eftersom den transkriberade texten och ljudfilerna fortsätter att vara länkade till 

Lindesbergsgruppen

3	flickor
2	pojkar

2	Bergslagsby	A
3	Bergslagsby	B

1	IM
1	EE
1	ES
1	NB
1	SA

3	Lindeskolan
1	Örebroskola	A
1	Örebroskola	B

Örebrogruppen

2	flickor
3	pojkar

5	Örebroområdet

1	ES
2	NB
2	NA

2	Örebroskola	A
1	Örebroskola	B
2	Örebroskola	C
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varandra även efter transkriberingen är gjord har en del av analysarbetet gjorts med hjälp av både 

utskriften och inspelningarna. 

4.4. Etiska övervägande 
Vetenskapsrådet ger i sin skrift »God forskningssed« (Vetenskapsrådet, 2017) en del allmänna 

råd kring etiska övervägande. Några centrala områden presenteras där etiska överväganden ska 

göras när det gäller en studie av den art som här föreligger. Den här studien görs inte inom 

områden eller med en metod som kräver en särskild etisk prövning. Sådana områden kan t.ex. 

vara medicinska studier, studier som inkluderar djurförsök eller studier där barn under femton 

fungerar som respondenter. 

Vetenskapsrådet delar upp de forskningsetiska frågorna i några områden. Det gäller 

oredlighet som avser exempelvis fusk med resultat, plagiat, opartiskhet och oberoende. Det 

gäller också hur forskningsmaterial ska hanteras exempelvis när det gäller integritetsfrågor som 

anonymitet och sekretess. Det gäller också hur forskningsresultat publiceras. Också det avser 

integritetsfrågor. I övrigt framhålls att forskningen ska var meningsfull och ha ett syfte som 

skapar nytta (Vetenskapsrådet, 2017). 

Som framgår av ovan undersöker den här studien ett område som inte tidigare är väl 

undersökt trots att det finns vinster att dra av större kunskap inom området. Någon uppenbar risk 

för skada till följd av resultaten föreligger inte. 

 Information har givits om syftet med arbetet till de rekryterade respondenterna både 

skriftligt och muntligt. Intervjumaterialet har anonymiserats och arkiveringssätt har beskrivits för 

respondenterna. Möjlighet att dra sig ur intervjun har givits och beskrivits både muntligt och 

skriftligt. (Se Bilaga 2) Vidare har avidentifiering gjorts i de citat som används i text. Sådant som 

kan göra att man kan identifiera respondenten har tagits bort. Namn finns inte med. Det framgår 

inte heller vilken av de fyra gymnasieskolorna som respektive respondent studerar vid. Svar som 

skulle kunna avslöja respondentens kön har också tagits bort i citaten. Däremot har hemkommun 

för respondenterna behållits. Skälet är att uppgiften är av betydelse för förståelse av studiens 

resultat och diskussionen som följer på det. 

Författaren har inga engagemang eller uppdrag som gör att partiskhet eller beroende 

föreligger. Rekryteringen har delvis skett på den gymnasieskola som författaren själv arbetar vid.  

Urvalet har gjorts så författarens egna elever inte har rekryterats som respondenter. Detta för att 

undvika att beroendeställningen till författaren påverkar möjligheten att avstå. Samt för att 

undvika att respondenten ger svar som anpassas till vad de tror att intervjuaren vill höra. 
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De övriga områden som Vetenskapsrådet (2017) beskriver i sina allmänna råd är inte 

aktuella för den här studien. 

4.5. Analys 
Genom de verktyg som MAXQDA2018 erbjuder har sedan materialet i de fem intervjuerna 

genomförda med respondenter från de utvalda bergslagsbyarna analyserats. Den gruppen kallas i 

fortsättningen »Lindesbergsgruppen« och den andra gruppen med fem intervjuer för 

»Örebrogruppen«. 

4.5.1. Analys av Lindesbergsgruppen 

Lindesbergsgruppen analyserades i det första steg utifrån relevanta utsagor.  Utsagor i 

intervjuerna markerades om de ansågs relevanta för syfte och frågeställning. Kommentarer lades 

till många av utsagorna för att närmare beskriva hur dessa utsagor kan vara relevanta. 

Örebrogruppen analyserades inte i detta skede. I nästa skede grupperas utsagor efter innehåll och 

ämne. De relevanta utsagorna som märktes upp i det första skedet jämte några som upptäcktes 

under processen grupperades i en eller fler olika grupper baserade på innehållet. I detta första 

skede blev grupperna endast nio till antalet. Fler av dem kom att innehålla motstridiga utsagor 

och gruppering blir snarare en grov innehållsmässig uppdelning. 

Med anledning av det gjordes en mycket finmaskigare kodning av innehållet i de utsagor 

som grupperats i de nio större grupperna.  Detta gav ett mycket större antal grupper. Fortfarande 

fanns dessa koder organiserade i nio större innehållsgrupper. Också i det här skedet togs en del 

utsagor bort, lades till eller slogs ihop. Skälet till detta kunde variera. Oftast handlade det om att 

ett svar (en turtagning under intervjun) som markerats som flera utsagor istället betraktades som 

en utsaga och sedan fick fler koder då flera olika uppfattningar bedömdes ingå i yttrandet. Att 

utsagor helt togs bort berodde på att relevansen hos utsagan omvärderades. Exempelvis så 

märktes en del utsagor om fritidsintressen som relevanta till en början med togs sedan bort. 

Nästa skede i analysarbetet var att utifrån de utsagor som valts som relevanta och de koder 

som använts skapa större kategorier. Kategorierna ska presentera hur dessa ungdomar uppfattar 

skola, skolgång, lärande och utbildning. Genom att hitta mönster i den kodning av utsagor som 

gjorts skapades större och mer övergripande kategorier. På så sätt beskrivs uppfattningar av 

skola i den här gruppen ungdomar från Bergslagen. Resultatet av den analysen finns under 

kapitel 5 »Resultat  – Lindesbergsgruppen«. Flödet beskrivs i en figur (figur 3) där antal utsagor 

och kategorier under respektive steg redovisas. 
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4.5.2. Analys av Örebrogruppen 

De fem intervjuer som gjordes med respondenterna i Örebrogruppen gjordes då hela analysen av 

Lindesbergsgruppen var färdig. Det första steget blev också den här gången att markera relevanta 

utsagor i det fem intervjuerna. I nästa steg grupperade dessa utsagor i kategorier. Någon 

gruppering av utsagorna i ämnesområden gjordes inte som första steg den här gången. Den delen 

av analysprocessen visades sig vara ett onödigt steg. Kanske till och med ett steg som skapade 

övergripande abstrakta kategorier och därmed låste tänkande i ett för tidigt skede. När analysen 

väl kom till det steget då de olika kategorierna skulle slås samman och övergripande mönster 

skulle sökas var det ändå så att dessa ämnesgrupper som skapades i det allra första steget var 

tämligen oanvändbara och upplöstes. Slutligen genomfördes en analys av kodningen för att 

skapa mer övergripande och teoretiska kategorier av den gjorda kodningen. Resultatet 

presenteras i kapitel 6 »Resultat – Örebrogruppen«. I figur 3 beskrivs antalet utsagor och 

kategorier allt eftersom kondensationen fortgår. 

 

 
Figur 3 Schematisk återgivning av analysprocessens olika steg i de två grupperna. 

Lindesbergsgruppen

5	respondenter

9	innehållsgrupper

230	utsagor

59	koder

15	kategorier

Örebrogruppen

5	respondenter

Innehållsgrupper	
användes	ej

190	utsagor

83	koder

18	kategorier
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4.5.3. Jämförande analys 

I det här skedet finns två utfallsrum. Ett för Lindesbergsgruppen och ett för Örebrogruppen. 

Nästa steg var att jämföra de två utfallsrummen och analysera de kvalitativa skillnaderna. Den 

delen av analysen presenteras i kapitel 7 »Resultat – jämförelse mellan grupperna«. 

4.6. Trovärdighet och tillförlitlighet 
Med validitet avser man giltigheten hos de instrument man använder. Mäter man verkligen det 

man avsett att mäta? Denscombe (2018) menar att det är svårt att överföra de kriterier för 

validitet som används inom kvantitativ forskning till kvalitativa forskning. Det finns många 

faktorer som inte går att återskapa eller ta hänsyn till. Det gäller t.ex. den sociala inramningen i 

stort och att tiden ytterst ändrar på förhållanden. Dessutom är forskaren själv involverad i 

intervju och analys på ett sätt som gör att upprepning av en studie från en annan forskare inte 

kommer att ge samma resultat. Denscombe menar att det en forskare i sin presentation av data 

kan åstadkomma är en övertygelse hos läsaren att »data med rimlig sannolikhet är exakta och 

träffsäkra.« (Denscombe, 2018, s. 420) 

Som framgår av beskrivningen av urvalet har respondenterna valts ut och rekryterats i 

syfte att erhålla ett så stort utfallsrum som möjligt. Tio respondenter har intervjuats och 

grupperats utifrån bostadsort, vilket innebär att fem respondenter utgör underlag för respektive 

utfallsrum. Av totalt 17 ungdomar möjliga för rekrytering till Lindesbergsgruppen gjordes ett 

urval baserat på jämn fördelning av kön, antal från respektive ort, variation i gymnasieprogram 

samt variation i former av gymnasieskolor. Ingen av de tillfrågade ungdomarna avböjde 

medverkan i studien varken innan eller under studiens gång. Till Örebrogruppen genomfördes 

rekryteringen på annat sätt. Även om det finns en spridning i kön, gymnasieprogram och 

bostadsort så är gruppen delvis självrekryterad och avsikten är att de ska representera en 

utbildningssyn från en storstad. Möjligheten att ge ett brett utfallsrum i båda grupperna är 

emellertid stor. 

Uljens (1989) menar i sin introduktion till den fenomenografiska forskningsansatsen att 

det finns ett validitetsproblem med metoden som har att göra med man låter respondenterna 

själv, inte bara beskriva sin uppfattning av ett visst fenomen, utan också implicit definiera 

fenomenet. Uljens menar att man aldrig kan vara säker på att de olika respondenterna faktiskt 

talar om samma sak. Han menar att denna typ av validitetsproblem är ofrånkomliga i kvalitativa 

metoder överlag. Eftersom syftet med t.ex. fenomenografin är att utforska ett område och inom 

det området hitta så många olika uppfattningar av fenomenet som möjligt så skulle ett av 

forskaren i förväg definierat fenomen hämma respondenterna och förfela sitt syfte. Det är ett 
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ställningstagande som jag uppfattar som rimligt. Ett så vitt fenomen som utbildningssyn skulle 

som tidigare nämnts i någon mening kunna sägas bestå av flera olika fenomen. En del av 

utbildningssynen blir således vilka fenomen som respondenterna inkluderar i sin egen definition.  

När det gäller forskningsdatas tillförlitlighet (reliabilitet) menar Denscombe (2018, s. 421) 

att inte heller den går att fastställa på samma sätt som vid kvantitativa studier. Det viktigaste 

sättet att visa läsaren att data är tillförlitliga är att göra den process som forskaren använt så 

synlig som möjligt. Det måste vara möjligt att granska forskningsprocessen för läsaren. När det 

gäller den föreliggande studien så grundar den sig på en fenomenografisk forskningsansats där 

framtagandet av utfallsrum är målet för processen. De betyder att de olika stegen på vägen till ett 

utfallsrum ska beskrivs så tydligt så att den går att granska för läsaren. Därför finns inte bara 

utfallsrummen beskrivna i text utan det finns också fylliga resonemang om varje kategori med 

citat som visar den empiriska grunden för kategorin. Det samma gäller det sätt som själv 

intervjuerna genomfördes. Det redovisas i intervjumallen som användes (Bilaga 1) och var och 

när intervjuerna genomfördes (se 4.3 Intervjuerna) 

Kan de resultat som det här arbetet ger används för att förstå någonting mer allmänt än 

bara det som gäller för de här två grupperna ungdomar? Är resultaten generaliserbara? Det finns 

en pågående diskussion om en fenomenografisk studie kan erbjuda generaliserbara resultat. Om 

det ska vara möjligt så gäller generaliserbarheten i så fall för en likartad kultur (Kihlström, 

2007). Vad som en likartad kultur är givetvis svårt att fastställa. Det kanske till och med är en 

sorts paradox. Först när vi gjort en viss mängd kvalitativa studier kan vi fastställa vara gränsen 

för en viss kultur går.  I den här studien kan man invända mot att endast ha ett underlag hämtat 

från två av Bergslagens alla byar. Det inte troligt att dessa två byar säkert kan anses vara 

representativa för Bergslagen i stort. Sannolikt skulle en vidare grupp av orter vara önskvärd om 

någon typ av generaliserbarhet ska uppnås.  

Örebrogruppen är en referensgrupp med ett betydligt större rekryteringsunderlag. Även 

här har variation avseende kön, gymnasieprogram och skolform eftersträvats.  Inte heller för 

utfallsrummet för den gruppen kan man generalisera till en större population. Den analytiska 

mättnad som eftersträvas inom fenomenografin kan inte garanteras med endast fem 

respondenter.  

Vid analys och jämförelse med andra studier på området kan man emellertid bedöma 

trovärdigheten i det utfallsrum som erhållits. Det resonemanget återkommer i diskussionsdelen 

(se 8 Diskussion) 
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5. Resultat  – Lindesbergsgruppen 
I det följande kommer de uppfattningar av skola och utbildning som finns i utfallsrummet för 

Lindesbergsgruppen att redovisa. Resultatet som presenteras här avser att besvara den första 

frågan som presenterades under »1.2. Frågeställning«: »Hur uppfattar ungdomar från två 

Berglagsorter skola och utbildning?''  

Varje uppfattning beskrivs under ett eget avsnitt. Rubriken motsvarar också namnet på 

kategorin. Kategorierna är grupperade i större grupper under en gemensam rubrik. Dessa större 

grupper motsvarar uppfattningar av ett »del-fenomen«. Dessa »del-fenomen« utgör tillsammans 

den samlade uppfattningen av skola och utbildning. Dessa större grupper är gemensamma för 

både Lindesbergs- och Örebrogruppen. Däremot är utfallsrummen inom den olika. Avsikten är 

att detta ska göra jämförelsen både enklare och tydligare.  

5.1. Varför behövs utbildning? 
Den här gruppen av kategorier beskriver uppfattningar av vad utbildning förväntas leda till på 

längre sikt. Det kan handla om respondentens egen framtid men det kan också vara uppfattningar 

av mer generell art – framtiden i allmänhet för de som i likhet med mig går i gymnasieskolan. 

5.1.1. En väg till ett oberoende liv 

Utbildning är en väg till eget och oberoende liv och det kan innebära ett arbete, en möjlighet att 

skaffa en egen bostad, flytta ihop med flick-/pojkvännen. Det kan också göra att man för större 

möjligheter att välja mellan olika utbildningar och arbeten.  

Ja, att jag skaffar mig en egen utbildning är nog avgörande för mig precis som för alla 

andra. Då blir man mer självständig och behöver inte ha hjälp hemifrån med ekonomi 

och sådant där. (respondent #01) 

Vägen till ett oberoende liv gäller självklart respondenten som individ, men lyfts också till en 

högre och mer allmän nivå. I utsagan är möjligheten att skaffa sig ett arbete underförstådd. I 

följande utsaga är den mer explicit uttryckt.  

Det blir ju svårt att skaffa sig ett jobb ju. Men samtidigt är det ganska enkelt att få jobb 

nu också eftersom det finns så mycket lediga jobb. Men man vill ju oftast ha en utbildning 

så man har någonting att gå på. (respondenten #08) 

Respondenten gör en relativ korrekt bedömning av arbetsmarknadsläget vid tidpunkten för 

intervjun men pekar dessutom på svårigheten att få jobb om man inte kan visa upp en 

dokumenterad utbildning som ger arbetsgivaren ett underlag vid en rekrytering. Den här 
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kategorin anknyter tydligt till nästkommande som handlar om själva den dokumenterade 

kunskapen i form av betygsdokument och yrkesdiplom. 

5.1.2. Respapper ut i livet 

En central del av skolgången är att få dokumenterade bevis på vad man har gjort under 

skolgången. Att ta studenten, att ha en gymnasieexamen och att ha vissa betyg ses som centrala 

mål för utbildningen. Här måste man skilja på dokumentet i sig och de kunskaper och färdigheter 

som det avser att vara en garant för. 

[…] Vad tror du är det viktigaste som du får med dig härifrån? 

Jag vet inte.  

Nej, du vet inte.  

Behörigheten till elektriker.  

Yrkesbeviset? Yrkeskunskapen? 

Ja.  

(respondent #08) 

I den här utsagan framgår hur behörigheten i sig lyfts fram som avgörande. Examensbeviset är 

ett mål för studierna. Det utgör en slutpunkt. Med det rätta pappret med godkända betyg har man 

det bevis man behöver för att går vidare i livet. Synen på skolan som en institution som utfärdar 

olika typer av dokumenterade godkännanden är ett centralt tema i Lindesbergsgruppens 

utbildnings- och skolsyn. Med dessa dokument kan man sedan ta steget vidare. Dokumentet är 

relativt frikopplat från den kunskap den avser att gå i god för. 

Det är typ jätteviktigt för att allt räknas ju i poäng och om du inte har tillräckligt med 

poäng så kanske du inte kommer in på det du vill och de utbildningarna du vill och för att 

kunna få det jobbet du vill. Så att allt det här är ju verkligen jätteviktigt. (respondent 

#06) 

Skolan framstår som fixerad vid betyg och poäng och en mycket instrumentell 

betygsmedvetenhet blir en viktig del av synen på skolan. I den här utsagan sägs »…att allt räknas 

ju i poäng…«. I nästkommande utsaga formuleras samma tanke i termer av godkända betyg: 

Beroende på om jag får tillräckligt höga betyg, vilket jag hoppas, så tar jag studenten 

och sedan tänkte jag gå på Universitet i Örebro, terapeututbildningen. (respondent #01) 

Betygen »får« man när man genomfört sina gymnasieår och med dessa i handen kan man ta 

nästa steg på sin väg mot ett oberoende liv; man har fått sitt respapper ut i livet. 
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5.2. Varför behöver jag en utbildning? 
Den här gruppen av kategorier beskriver uppfattningar av vad utbildning förväntas leda till för 

mig och hur det påverkar hur jag tänker om skolan och hur jag agerar i den. Här finns 

uppfattningar kopplade till de mer närliggande skälen till att gå i skolan. 

5.2.1. Målmedvetenhet 

Ett tydligt och konkret mål för sina studier är avgörande för hur framgångsrika dessa blir. Om 

siktet är inställt på en utbildning som leder vidare till ett visst yrke eller särskild vidareutbildning 

gör ingen skillnad. Att målet är tydligt är centralt för motivationen. 

Jag tar det mer på allvar nu än vad jag gjorde då för när jag gick i 7:an, 8:an, 9:an så 

hade jag nästan ingen aning om vad jag skulle gå på gymnasiet ens och nu när jag vet 

vad jag vill jobba med så blir det enklare att ta hand om studierna och så där. 

(respondent #01) 

Med ett tydligt mål för studierna faller också många andra saker på plats för den här 

respondenten. Hen ser innehållet i studierna på ett annat sätt när ett tydligt mål har utkristalliserat 

sig.  

Och att vi ska kunna, när vi får arbetskollegor, för att i arbetslivet får man inte direkt 

välja vilka vi vill vara arbetskollegor med. (respondent #05) 

Här reflekteraren en respondent kring samarbete som sker i skolan och också det faller på plats 

när hen vet att hen ska ut i ett arbete sedan. Det är en nyttig förmåga. 

… vi har byggt hus och friggebod, och då har vi dragit el och sedan har en elektriker 

kommit och kontrollerat det. Jag tyckte det var superkul att dra el hemma. (respondent 

#04) 

Genom att med sin förälder ha provat på att dra el hemma har den här respondenten förstått vad 

hen vill, vilket motiverat val och sedan själva studierna. 

Jag kände att det klickade direkt. Jag älskar djur och programmet är att jag ska lära mig 

och studera djur, hantera parkdjur och andra lantdjur och jag tycker att det är jättekul. 

(respondent #05) 

På samma sätt har den här respondent funnit ut sitt mål för studierna och det gör att andra 

delarna av studierna som inte är så kul fungerar bättre och är mödan värd (se 5.3.1 Mödan värd). 
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Man lägger ner den tid och ansträngning som krävs för att få bra betyg för att det kommer att 

behövas för att komma vidare.  

Vi får lära oss att skriva på ett mer, bättre sätt, så vi är mer förberedda inför högre 

studier. (respondent #01) 

Utsagan vittnar om hur målmedvetenhet också gör att man ser värden i innehållet. Man ser nyttor 

i framtiden. Trots detta så är ändå det överordnade att man blir motiverad att hugga i och göra 

det som krävs. En stark pliktkänsla följer Lindesbergsgruppen. Jobbet ska göras. 

Ja, precis sedan. Jag tycker inte man ska hoppa av i gymnasiet i alla fall. Det tycker jag 

inte. Har man kommit så här långt så kan man lika bra gå klar. Han hoppade ju av i 

slutet av första året. Även om det var tråkigt eller jobbigt skulle man väl i alla fall 

försöka gå vidare. (respondent #04) 

En stark pliktkänsla när det gäller studier och skolgång kännetecknar det här uttalandet. Något 

som inte bara gäller den egna skolgången utan också skola överhuvudtaget. Respondenten har 

mycket svårt att förstå varför någon hoppar av gymnasiet över huvud taget. 

5.2.2. Kortsiktiga mål 

Skola har en stark ställning även om man inte har tydliga mål om ett visst yrke eller en viss 

utbildning.  

Förhoppningsvis hittat ett jobb. Jag tänker inte söka vidare till högskola eller universitet 

för… I alla fall inte vad jag känner just nu. (respondent #06) 

Respondenterna uttalar inga särskilda mål för sina studier utan hoppas hitta ett jobb direkt efter 

sina studier. I frånsaknad av mer långsiktiga mål återstår inte mycket mer än en stark pliktkänsla 

och ett kortsiktigt mål om att klara av gymnasiebetyget. 

Misslyckande för mig är att inte få godkänt och inte kunna ta liksom studenten. 

(respondent #06) 

Studenten är det mål som den här respondenten har och då blir det svårt att se någon långsiktig 

nytta av kunskaperna längre fram i livet. Visserligen är fortfarande dokumentet som utfärdas vid 

studentexamen viktigt men det är inte kopplat till några personliga drömmar. Hen hoppas hitta 

ett jobb men det är ett jobb vilket som helst. Det har ingen koppling till studierna. Det som 

egentligen kvarstå är att få betyg och kunna ta studenten. 
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5.3. Vad krävs för att lyckas i skolan? 
Har finns uppfattningar om vad som gör att man kommer att lyckas med studierna. Det finns 

också kategorier i föregående grupp som också spelar stor roll för respondenten när det gäller 

studieframgång. Egna personliga mål kan sägas höra hemma också i den här gruppen eftersom 

uppfattningen om att detta är viktigt för framgång också ingår. 

5.3.1. Mödan värd 

Lärandet definieras i termer av arbete som måste göras, tid som måste användas och 

koncentration som måste uppammas. Skillnaden mellan framgång eller misslyckande har att göra 

med vilket arbete som läggs ner. Framgång definieras genom de betyg man erhållit (se 5.1.2 

Respapper ut i livet). Man måste hänga med i tempot, hinna med och inte komma efter. Något 

resonemang om att man inte är lagd åt ett eller annat håll när det gäller talang eller begåvningen 

förs inte. 

Ja. alltså jag är duktig i skolan för att inte ha gått på… så här… mellan sexan och nian 

och har gjort allting så är jag fortfarande duktig. Jag ligger ju inte efter någonting eller 

något sånt. (respondent #08) 

I ovanstående utsaga så framgår att respondenten ser sig som en »duktig« elev och detta 

definieras sedan av hen inte ligger efter med något. Skolan är något som handlar om att göra och 

i någon mening producera. Ord som beskriver förståelse eller lärande använda inte. 

Det blev en väldigt stor omställning för mig från grundskolan och hit eftersom allt var i 

ett snabbare tempo men jag tror att jag kommit in i det lite mer hur man ska jobba på 

bästa sätt. (respondent #01) 

I utsagan ovan uttryckas samma sak men med ord som »tempo« och »jobba«. Skolan består av 

arbetsuppgifter som innehåller krav på deadlines och på viss nedlagd ansträngning. Att skolan 

består av arbete som ska genomföras är en sak men det finns också en stor medvetenhet om 

relationen mellan nedlagt arbete och framgång. Så här uttrycks det bl.a.: 

Så det tar väldigt lång tid för mig att läsa och det har blivit en svårighet och jag har 

verkligen kämpat med att få godkänt i engelska och sådant. (respondent #06) 

Ansträngningen kopplas direkt till det godkända betyget. Det är således ett jobb att gå i skolan 

men gör man jobbet är det mödan värd. Då erhåller man ett godkänt betyg som ger ett 

efterlängtat respapper ut i ett självständigt liv. Man kan se en mycket stark känsla av plikt i 

förhållande till skolan. Jobbet måste göras för att jobbet måste göras. Det är bara så. 
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5.3.2. Skolans hälsonorm 

Som framgår av de tidigare kategorierna framstår hårt arbete som en viktig del av framgångsrika 

studier, men till detta kan också lägga hur man mår. För att prestera måste man vara på topp 

hälso- och känslomässigt.  

Jag vet inte riktigt, jag tror att det beror på hur jag mår just då, om jag är stressad så 

kan jag få svårt att hitta fokus, fokusera på en sak i taget och då blir det att jag typ 

stressar upp mig och får svårt att arbeta. (respondent #01) 

I den här utsagan framhålls hur man mår som en viktig del av förutsättningarna för att »arbeta« 

men sina studier. Just här är det stress som är den viktiga faktorn. I andra utsagor är det andra 

delar. 

På grundskolan så hade jag väldigt svårt för engelska och sedan även på högstadiet hade 

jag även svårt från engelska och SO för jag har dyslexi. Så det tar väldigt lång tid för 

mig att läsa och det har blivit en svårighet. (respondent #06) 

I den här utsagan framhålls dyslexi som en viktig förklaring till varför just den här eleven 

riskerar att misslyckas med några av skolämnena. Andra utsagor pekar på andra men liknande 

bakomliggande orsaker. Det kan t.ex. gälla ett neuropsykiatriskt funktionshinder som 

medicineras: 

… så när jag kommer hem så har min medicinering som jag tar gått ur och då har jag 

liksom ingen ork kvar och även i skolan så tar det väldigt mycket energi att hålla mig 

lugn och koncentrera mig. (respondent #05) 

Förmågan till koncentration och att ha energi nog att klara skolans olika arbetsuppgifter hänger 

intimt ihop med funktionshindret och medicineringen. 

För att jag har mått väldigt dåligt och då har jag inte kunnat klarat av skolan. 

(respondent #08) 

Det kan förstås också handla om mer allmänna hälsoproblem som gör att det inte fungerar att gå 

i skolan. Den här respondenten har missat stora delar av tidigare skolgång av hälsoskäl.  

Som framgår av resonemanget under kategorin »Mödan värd« framstår hårt arbete som 

nyckelfaktor för framgång. Följaktligen är frånsaknaden av det samma en förklaring till 

misslyckande. Skolan har således stora krav på att man ska kunna göra sitt jobb. Möjligheten att 

göra sitt jobb kan alltså inskränkas tillfälligt eller under längre tid av hälso- och känsloskäl. 

Några ytterligare förklaringar till eventuell brist på framgång uttalas inte i Lindesbergsgruppen.  
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5.4. Vad lär jag mig i skolan? 
I den här gruppen av uppfattningar handlar det om skolans innehåll och hur man uppfattar olika 

skolämnen. Det gäller både vad skolan förväntas innehålla och ge för kunskaper och förmågor 

men också vad som inte förväntas ingå. 

5.4.1. Skolämnen och andra 

Det finns en stark uppdelning i uppfattningarna om skolans innehåll. Skillnaden är stor mellan 

hur respondenterna pratar om de gymnasiegemensamma ämnena (de s.k. GG-ämnena) och hur 

de pratar om de programspecifika ämnen (de s.k. karaktärsämnena). Ämne som matematik och 

engelska värderas på ett annat sätt. De är jobbiga eller lätta eller kräver kanske hjälp eller en 

särskild sorts självdisciplin. Karaktärsämnen värderas på ett annat sätt. Antingen som mer 

lustfyllt och positivt eller som något som inte riktigt är skola. 

Lättast i skolan måste nog faktiskt vara matten och där kan jag ju inte direkt säga som 

jag tyckte innan. Då tycker jag att matten var rent av, ja, jättejobbig. (respondent #05) 

[36 turtagningar] 

[…] många utav sakerna är inte så jätteroliga faktiskt med de normala kurserna förutom 

djur. Men det är typ djur som, det är då det händer. (respondent #05) 

Som framgår av utsagan ovan ser inte respondenten djurkurserna (respondenten studerar vid 

naturbruksprogrammet) som skola inledningsvis. På frågan om vad som är lätt och svårt i skolan 

finns inte djurkurserna med som alternativ. De är så att säga inte skola utan något annat. Senare i 

samma intervju bekräftas detta av att respondenten hänvisas till »normala kurser« när det gäller 

matematiken. 

Jag har alltid älskat musik och så nu i 9:an så, när man skulle välja vilket gymnasium 

man skulle välja och söka sig till så tänkte jag att jag vill liksom, jag var väldig skoltrött 

efter 9:an så jag tänkte att för att kunna orka med gymnasium också så tänkte jag att jag 

vill ha någonting kul också att göra. (respondent #06) 

I detta citat framgår hur positivt respondenten ser på musiken. Gymnasiet är något som gör en 

trött och som består av saker som inte är så roliga. Musiken däremot är något man »också« kan 

göra och som dessutom är »kul«. 

Jag tycker det är skitkul med mekatronik är ett av inriktningarna här. Det är inte samma 

sak som att vara vanlig elektriker utan handlar mer om, ja nu vet jag inte vad jag ska 
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nämna men induktion och magnetfält t ex. Jag tycker sådant är intressant. (respondent 

#04) 

Utsagan ovan visar en mycket positiv känsla kring det som är karaktärskurser på el- och 

energiprogrammet där den här respondenten studerar. Samma respondent talar på ett annan sätt 

som de andra ämnena t.ex. engelska och matematik. 

Det är som om de gymnasiegemensamma ämnena är den riktiga skolan och 

karaktärsämnena inte riktig räknas dit. Det finns en väldigt positiv känsla inför karaktärsämnena. 

De representerar sådant som är kul, nytt eller som innebär ett val efter intresse. Ofta så är 

karaktärsämnen skälet till att man valt utbildningen eller det som väcker nyfikenhet eller att man 

står ut i skolan trots skoltrötthet och liknande. 

5.4.2. Tillit till skolinnehållet 

Det finns en stor tillit till innehållet i skolan. Man tar för givet att skolans ämnen och kunskaper 

är rimliga och nyttiga. Någon kritik mot vad som lärs ut och vilket innehåll som finns i 

utbildningen i stort eller i enskilda kurser framkommer inte. 

[…] då har jag lektion så då koncentrerar jag mig bara på lektionen och gör det jag blir 

tillsagd. (respondent #05) 

Som framgår av utsagan gör den här respondenten som den »blir tillsagd«. Även om utsagan 

andas en del uppgivenhet så rymmer den ingen kritik mot innehållet utan kanske mer mot att 

respondenten inte reder ut sina studier på det sett hen skulle önska. Innehållet tas för givet och 

finns där som en fast och given grund för skolan. 

Finns det saker som du skulle vilja lära dig mer om i skolan som du inte får tillfälle 

till? 

Nej. Jag vet inte vad det skulle vara. (respondent #06) 

Den här utsaga utstrålar ett förgivettagande kring innehållet i skolan. Det är som om själva 

frågan överrumplar hen. Skolans innehåll är givet en gång för alla och ändras inte. 

Ja. Alltså. Att de försökte typ, så här, ändå lägga in det i skolan så man ändå har 

någonting av det… lära sig. (respondent #08) 

På en fråga om skolan också förbereder för andra delar av livet än bara yrkeslivet, t.ex. att driva 

ett eget hushåll svarar respondenten som ovan. Tilliten till skolan på det området är lågt. 

Inom Lindesbergsgruppen finns ett förgivettagande när det gäller innehållet i skolan. 

Stoffet och ämnena är redan bestämda och tillhöra skolan grundläggande och oföränderliga 
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delar. Den egna möjligheten till påverkan handlar inte om att påverka kursinnehållet utan är 

knutet till val av olika slag, vilket framgår av andra kategorierna (se 5.6.2 Möjlighet att lära nytt 

och 5.6.3 Möjlighet att lära mer). Förväntningarna när det gäller innehållet handlar uteslutande 

om skol- och yrkeskunskaper. Någon förväntan om förberedelser för andra delar av livet finns 

inte. 

5.5. Vad är min närmste omgivnings syn på skolan? 
De kategorier som följer är inte direkta uppfattningar av skolan och utbildningen från 

respondenterna. Här handlar det om en utbildningssyn som förmedlas från närstående. Men det 

handlar också om i vilken anda som man kan förvänta sig att ens skolgång kommer att 

genomföras. Hur och på vilket sätt kommer den närmaste familjen vara involverad? 

5.5.1. Familjen stöttar 

På något vis finns alltid familjens stöd när det kommer till skolgången. Det är inte alltid som det 

finns i hela familjen men det finns åtminstone någon familjemedlems som har en positiv 

inställning till ens studier.  

Då är det ju oftast ett samtal hemma som jag pratar om. Ibland kan det vara så här att 

jag är nervös och då pratar jag om det eller alltså när jag ska typ träna på sjunga så hör 

ju de också det. (respondent #06) 

Stödet är som framgår av utsagan ett passivt stöd. Stödet ges också i form av stöttande samtal 

kring hur det går i skolan – både studierna och andra problem. Men det handlar om att familjen 

lyssnar och ger sitt öra och sitt känslomässiga stöd. 

Både med pappa och mamma men mest pappa för han gick en rätt lång utbildning och 

han är väldigt insatt i skolan och vår skolgång. (respondent #01) 

I enlighet med citatet ovan kan det handla om rådgivning om val men inte en direkt påverkan 

utan det är viktigt att barnet får välja. Alla har inte föräldrar med längre utbildning som den 

respondenten framhåller men det verkar inte var särskilt centralt för vilken typ av stöd man kan 

vänta sig. 

De tyckte bara att jag skulle välja det jag ville. (respondent #4) 

Utsagan ovan visar ett typiskt förhållningsätt. Föräldrarna tycker att ens barn ska träffa ett 

självständigt val och då ger man det valet sitt stöd. I övrigt är det barnets och skolans uppgift att 

genomföra själva utbildningen. Denna hållning är den grundläggande och den som är 

genomgående för hela gruppen. 
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5.5.2. Familjen stöttar inte 

Som framgick av föregående avsnitt finns en allmän uppfattning av att familjen stöttar ens 

skolansträningar. Så är det emellertid inte alltid. För en av respondenterna är hemmet, eller 

åtminstone mamman som hen bor med, direkt motarbetande när det gäller skolgången. 

Min mamma tycker inte att jag ska gå i skolan. (respondent #08) 

Utsagan säger inget om några aktiva åtgärder för att hindra skolgången men är ändå tydlig med 

att skola inte är en självklarhet för den här respondenten utan något som måste genomföras på 

egen hand. Inte ens ett passivt stöd kan förväntas. Några utsagor som pekar ut någon annan 

motarbetande familjemedlem än just denna enskilda mamma återfinns inte i intervjumaterialet. I 

övrigt är alla närstående stöttande. Det gäller föräldrar men också familjemedlemmar och släkt 

och andra närstående som syskon, kusiner och pojk- och flickvänner. Normen kring studier 

framstår ändå som att den i det flesta fall handlar om att det är bra med skola och att man väljer 

sin utbildning efter egna preferenser och mål och att man genomför den under eget ansvar (se 

5.5.1 Familjen stöttar). 

5.5.3. Familjen stöttar aktivt 

Det grundläggande är, som tidigare nämnts, ett stöttande hem. Barnet förväntas skaffa sig 

underlag och råd för att sedan självständigt välja utbildningsinriktning och själv ta ansvar för att 

genomföra studierna.  

[…] och jag är inte så bra på matte heller men jag får hjälp hemifrån av min pappa. 

(respondent #01) 

Hemmet kan också vara aktivt stöttande t.ex. stå för hjälp när det gäller vissa ämnen. I denna 

utsaga gäller det matematik. 

5.6. Vad grundar jag mina utbildningsval på? 
I den här gruppen återfinns uppfattningar om hur val träffas beträffande utbildning och vad som 

bildar underlag för besluten. Uppfattningen spänner från tidigare erfarenheter i livet till i 

Val som påverkar framtiden och vidare till val som kanske kommer att ske först senare i livet.  

5.6.1. Lokal utblick 

Det finns en stark lokal förankring och möjligheten att finnas kvar i närområdet är en viktig 

faktor vid val av både skola och utbildningsinriktning.  
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Ingenjörsutbildningarna jag tänker på de ligger i Örebro, så det blir samma sak som nu 

att jag tar tåget. Så det är inte så illa. Fast Åsbro blir väl en helt annan grej. Då får jag 

ta tåg och sedan buss. (respondent #04) 

Respondenten har mycket tydliga planer för fortsatta studier men dessa är noggrant inramade i 

en geografisk ruta. De utbildningar som respondenten planerar att gå vidare till finns i 

närområdet och några andra har inte varit aktuella. På en fråga om respondenten kommer att 

finns kvar i trakten svarar hen: 

Ja, det tror jag. (respondent #04) 

Även den sociala förankringen är lokal och den närmaste omgivningen av familj och vänner 

spelar stor roll vid val och påverkan avseende skolan. 

Ja, jag pratade med släkten, familjen, pratade även med vänner. Alltså jag pratade med 

alla nära mig, typ. (respondent #06) 

Citatet ovan illustrerar väl vilken kretsen av de närmaste är och vilken betydelse de har. När 

framtidsplaner formas spelar närhet och lokal förankring stor roll. Det handlar om att studera 

vidare i Örebro eller få ett arbete i närområdet. Närområdet definieras inte som den by som man 

är uppväxt i utan är större och sträcker sig till Örebro och för vissa verkar området vara något 

mindre kanske till Lindesberg och orterna däromkring. 

Det finns också en stark social förankring lokalt. Vännerna är viktiga rådgivare när det 

gäller vilken skola eller utbildning man ska gå. Det spelar också stor roll vad som sägs om 

skolorna, vilket rykte de har. Kompisval till gymnasiet förekommer säkert men även om man 

inte gör direkta kompisval så är det ändå viktigt att man känner någon, att det finns bekanta 

ansikten i skolan. 

Den lokala utblicken är tydlig; man hämtar råd och inspiration från den närmaste kretsen 

av vänner och familj. Gymnasieskolan man har valt har bekanta ansikten från tidigare även om 

de allra närmaste vännerna inte finns i klassen eller på samma utbildning sam man själv. Man 

vill vara kvar i närområdet efter avslutad gymnasieutbildning men också när man arbetar eller 

studerar vidare efter avslutade gymnasiestudier. 

5.6.2. Möjlighet att lära nytt 

Skolsystemet präglas av val. De kvalitéer som representeras i Lindesbergsgruppens utbildnings- 

och skolsyn har dessa val som en underliggande och central förutsättning. Val innebär 

möjligheter att i någon mån styra sin skolgång efter egna preferenser.  
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Det blir ganska jobbigt att hålla på med bilar som sitt yrke och sen hålla på med det på 

fritiden också. Det blir ganska uttjatat. (respondent #08) 

En möjlighet som erbjuds är att lära sig nya saker snarare än att fördjupa sig i något som man 

redan kan mycket om. Om man som fritidsintresse har motorer och bilar, vilket den här 

respondenten har, erbjuds ju en möjlighet låta det intresset styra valet men det går också att tänka 

precis tvärtom. Intresset kan ju vara något som skulle göra skolan tråkigare och på det viset göra 

att ansträngningarna för att erhålla respasset ut i livet mycket större. Det kan helt enkelt vara mer 

attraktivt att lära sig något helt nytt än att fördjupa sig inom något område man redan har 

kunskaper inom. 

5.6.3. Möjlighet att lära mer 

I motsats till föregående kategori kan också valmöjligheterna öppna för en fördjupning inom ett 

känt område. 

Nej, alltså jag skulle nog säga att så länge jag lär mig någonting nytt hela tiden så slutar 

jag nog inte att vara nyfiken på själva ämnet eller det jag arbetar med.  Men om det 

kommer till den punkten att det inte går att lära sig något mer om just det ämnet så är det 

inte så kul att göra samma sak hela tiden. (respondent #01) 

I den här utsagan ser vi ett exempel som är kopplat till ett skolämne. Respondenten besvarar en 

fråga som handlar om att återkommer till samma stoff vid flera tillfällen. Eleven ser 

fördjupningen som ett egenvärde. Om man redan är bekant med ett ämne så tillför de en extra 

och positiv kvalitet om man erbjuds möjlighet att lära sig mer inom samma område.  

Jag har alltid älskat musik och så nu i 9:an så, när man skulle välja vilket gymnasium 

man skulle välja och söka sig till så tänkte jag att jag vill liksom, jag var väldig skoltrött 

efter 9:an så jag tänkte att för att kunna orka med gymnasium också så tänkte jag att jag 

vill ha någonting kul också att göra… (respondent #06) 

Samma typ av överväganden kan ju som i fallet ovan göras när det gäller ett fritidsintresse som 

musik. Till skillnad mot utsagorna i föregående kategori (se 5.6.2 Möjlighet att lära nytt) ses 

möjlighet att också under skoltid ägna sig åt sitt fritidsintresse som något positivt, en tillgång. 

Det egna valet ger möjligheten att lära mer inom ett område som är personligt intressant. Det i 

sin tur ger möjligheter till framgång i studierna – att få godkända betyg och en avklarad 

gymnasieutbildning. 
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6. Resultat – Örebrogruppen 
I det följande kommer de uppfattningar av utbildning som finns i utfallsrummet för 

Örebrogruppen att redovisas. Resultatet som presenteras här avser att besvara den första frågan 

som presenterades under »1.2. Frågeställning«: »Hur uppfattar ungdomar från en storstad skola 

och utbildning?''   

I likhet med resultatredovisningen för Lindesbergsgruppen beskrivs varje uppfattning 

under ett eget avsnitt. Rubriken motsvarar också namnet på kategorin. Kategorierna är 

grupperade i större grupper under en gemensam rubrik. Dessa större grupper motsvarar 

uppfattningar av ett »del-fenomen«. Dessa »del-fenomen« utgör tillsammans den samlade 

uppfattningen av skola och utbildning. Dessa större grupper är gemensamma för både 

Lindesbergs- och Örebrogruppen. Däremot är utfallsrummen inom den olika. Avsikten är att 

detta ska göra jämförelsen både enklare och tydligare. 

6.1. Varför behövs utbildning? 
Den här gruppen av kategorier beskriver uppfattningar av vad utbildning förväntas leda till på 

längre sikt. Det kan handla om respondentens egen framtid men det kan också vara uppfattningar 

av mer generell art – framtiden i allmänhet för de som i likhet med mig går i gymnasieskolan. 

6.1.1. En väg till alla möjliga liv 

Utbildning och framgångsrika studier är en väg till ett självständigt och vuxet liv, men inte bara 

ett möjligt liv kan ligga i den egna framtiden utan flera. Studier öppnar inte bara en väg utan 

flera och ju bättre man klarar sin studiegång desto större är möjligheterna. 

[…] jag vet att det är en rätt bred utbildning, att man har stora möjligheter efteråt 

(respondent #10) 

Den här utsagan illustrerar uppfattningen. Respondenten ser att utbildning har »stora möjligheter 

efteråt« och subjektet i satsen är »man«. Det gäller inte bara mig utan alla som väljer den här 

utbildningen. 

På så sätt kan jag ju ändra riktning helt och arbetsuppgifter helt. Jag kan ju bli vad som 

helst egentligen. (respondent #02) 

Respondenten menar i den här utsagan att hen kan »…bli vad som helst egentligen«. Förutom en 

oerhörd tillit till utbildningens möjligheter så finns också en optimism i det uttalandet som är 

svår att bortse från. 
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 […] utan jag kanske vill jobba med någonting som jag verkligen är intresserad av eller 

som man tjänar mer pengar på då är utbildning viktigast. (respondent #07) 

Samtidigt är utbildning viktig för att göra anspråk på välbetalda arbeten och arbeten med hög 

status. Utbildningen är inte bara en väg framåt utan också uppåt. 

Utbildningen ger inte bara möjligheter till ett självständigt liv, utan till flera olika att välja 

mellan. Utbildningen ger möjligheter. Vilka dessa är behöver man inte veta säkert just nu utan 

kan uppenbara sig senare.  

6.1.2. Andra vägar till ett eget liv 

Det finns andra vägar till ett självständigt liv som inte nödvändigtvis inkluderar framgångsrika 

studier. Även här ser Örebrogruppen fler möjliga vägar. 

Min stor[äldre syskon] misslyckades med sina studier så det blev lite tjafs med det också 

men han jobbar på så det gick ändå hyfsat bra. (respondent #02) 

I den här utsagan ser man hur respondenten utifrån erfarenheter från den egna familjen uppfattar 

möjligheterna till ett självständigt liv också finns om man tar andra vägar. Här rör det sig om 

svårigheter att reda ut sina studier och man därför måste ta en annan väg framåt i livet. 

För det är jättemånga som inte har studier men som ändå lyckas och driver jättestora 

företag idag. Typ Mark Zuckerberg. (respondent #02) 

Det kan också handla om någon som är så briljant eller uppfinningsrik att hen tar sin egen väg i 

livet och uppnår framgång tack var sin person snarare än sin utbildning. Även om den här 

möjligheten uttalas så är den ingen dominerande uppfattning. Den viktigaste och säkraste vägen 

framåt och uppåt är trots allt studier. Det går »hyfsat« bra utan studier men ännu tryggare är en 

god utbildning. 

6.2. Varför behöver jag en utbildning? 
Den här gruppen av kategorier beskriver uppfattningar av vad utbildning förväntas leda till för 

mig och hur det påverkar hur jag tänker om skolan och hur jag agerar i den. Här finns 

uppfattningar kopplade till de mer närliggande skälen till att gå i skolan. 

6.2.1. Målmedvetenhet med backup 

Det finns en stark målmedvetenhet hos alla respondenterna och alla har någon sorts mål med 

sina studier och en del av planerna är mycket noga genomtänkta. 
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Inför tvåan och trean finns det ju olika val. Det finns programval och det finns 

individuellt val. Och då för att komma in på den utbildningen så måste jag ha matte 2 

som inte är obligatoriskt här och sen så måste jag ha natur 2. Så det är de jag kommer 

välja. Och har jag valt dem så är allting klart liksom. (respondent #07) 

Den här respondenten redogör för hur planen ser ut för hen. Medvetenheten och engagemanget i 

de personliga planerna är stark. Det finns en medvetna om systemet de finns inom. De har 

identifierat vilka val som är viktiga för dem och vad är det som gör att de kommer att gå i den 

riktning som de önskar. 

Det finns dessutom en stark medvetenhet om att det inte alltid blir som man tänkt. En 

viktig faktor är betygen som ska ta dem vidare till studier på t.ex. veterinärutbildningen. Det är 

ju inte alls säkert att det kommer att räcka till. Så här uttalar sig en av respondenterna: 

Jag kommer att klara mig med helt okej betyg, så jag kommer att komma in på 

någonting. Veterinär inte det enda självklara utan det är mest ett mål som jag skulle vilja 

klara av. (respondent #07) 

Målen och ambitionerna finns där men det finns också en stark medvetenhet om att mål kan 

ändra sig och att det kan bli på annat sätt. Målen behöver inte vara så tydliga som ovan men 

fungerar ändå motiverade. 

Alltså jag vet ju fortfarande inte vad jag riktar in mig inom att bli. Det har jag aldrig 

riktigt vetat vad som intresserar mig så, så jag vill jobba med det kanske resten av mitt 

liv eller så. Men alltså jag är ganska fast besluten om att jag kommer att plugga vidare 

direkt tror jag och bara köra på. (respondent #09) 

Den här respondenten säger att det är »bara att köra på« även om det inte är kristallklart vad det 

ska leda till. Även om det inte framgår i just det här citatet finns det alltid klara ramar för 

studierna.  

Målmedvetenheten är stark i Örebrogruppen men den är inte exakt utan riktar in sig mot 

områden, snarare än specifika yrken, även om det också förekommer. Om planerna är specifika 

så finns det alltid en eller flera lika specifika planer som också skulle kunna förverkligas i 

framtiden. Viktigast är möjligheterna som framgår av avsnitt 0 Den här gruppen av kategorier 

beskriver uppfattningar av vad utbildning förväntas leda till på längre sikt. Det kan handla om 

respondentens egen framtid men det kan också vara uppfattningar av mer generell art – 

framtiden i allmänhet för de som i likhet med mig går i gymnasieskolan. 

En väg till alla möjliga liv. 
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6.2.2. Etappmål 

Betygsmedvetenheten är stark och man mäter oftast sin framgång mot just betyg, men det finns 

också en medvetenhet om utbildningen sett i ett större perspektiv. Att utbildningen ska ge 

kunskaper som sedan ska användas i vidare studier eller i ett yrkessammanhang. Så här svarar en 

respondent på en fråga om vad det är att lyckas i skolan: 

Jag får bra betyg och jag känner att jag lär mig saker och har koll på läget. (respondent 

#03) 

Det är alltså inte bara bra betyg, även om det kommer först. Det är också lärande och att »ha koll 

på läget«. 

Ja, först ska jag väl lyckas bra här på gymnasiet, att jag får… Ja, men lyckas med skolan 

och få bra betyg, mycket kunskap och sådant. (respondent #10) 

Innehållet är det samma i den här utsagan. Betyg kommer först men sedan kommer »kunskap«. 

Betyg framstår i Örebrogruppen som en del av en helhet där också lärande ingår. Senare kommer 

jag diskutera Örebrogruppen uppfattningar om lärande och hur också lärande är något som måste 

läras och utvecklas (se avsnitt 6.3.4 Lära att lära). Om man ställer synen på betyg mot synen på 

lärande så framstår betygen som etappmål på vägen mot en avklarad gymnasieutbildning, som i 

sin tur är ett etappmål på vägen mot universitet som i sin tur är ett etappmål på vägen mot ett 

självständigt liv. 

Man ska inte överdriva den här mer holistiska och långsiktiga synen på skolan. I vardagen 

och nuet är ändå betygen på enskilda prova och uppgifter det som styr tillvaron för 

Örebrogruppen. 

6.3. Vad krävs för att lyckas i skolan?  

Har finns uppfattningar om vad som gör att man kommer att lyckas med studierna. Det handlar 

om både egna erfarenheter men också om mer allmänna uppfattningar. Skalan är glidande mellan 

upplevelser och uppfattningar. 

6.3.1. Mödan värd 

Lärandet definieras delvis i termer av arbete som måste göras, tid som måste användas och 

koncentrations som måste uppammas. Skillnaden mellan framgång eller inte har att göra med 

vilket arbete som läggs ner. Man måste hänga med i tempot och hinna med och inte komma 

efter. Relationen mellan nedlagd tid och vilka resultat som man kan förvänta sig är tydliga. 
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Om jag har, som nu, nästan inlämningsuppgifter varje dag som ska in, då kanske jag 

sitter 4-5 timmar per dag. Sedan orkar jag inte mer. (respondent #02) 

I det här citatet är det tydligt hur mycket tid som ändå avsätts och det som sätter stopp är orken, 

inte någon fritidsaktivitet eller begränsade ambitioner. 

Går man natur då, då kan man ju inte bara, alltså plugga i skolan utan det krävs ju att 

man lägger lite tid på fritiden också. (respondent #09) 

Den här respondenten har redan i sitt val av program insett att utbildningen kräver arbete. 

Förväntningarna är tydliga.  

Det är mödan värt att plugga och lägga ned den tiden som behövs. Det finns en direkt 

relation mellan nedlagd tid och framgång. Men det behövs också andra delar för att lyckas. 

Bilden för Örebrogruppen är mer nyanserad. De följande kategorierna nyanserar det hårda 

arbetet med några andra viktiga delar i den mix som behövs för framgångsrika studier. 

6.3.2. Lärande kan vara svårt 

Som framgick av föregående avsnitt krävs hårt arbete för att lyckas med sina studier men det 

finns andra hinder som övervinnas. Att lära sig saker kan exempelvis vara svårt, riktigt svårt.  

Det har jag alltid haft lite svårt med. Men nu när jag kommit in på gymnasiet har det gått 

mycket bättre. (respondent #07) 

Den här respondenten reflekterar kring matematikämnet och konstaterar hen har »haft lite svårt 

med« det. Det räcker inte alltid att bara jobba hårt utan man behöver också ha kapaciteten att 

förstå även sådana saker som i sig är svåra.  

Ja, det gör jag väl, lägger ner mer tid på det jag har svårare för. (respondent #03) 

Det kan ju också vara så att min egen fallenhet för just det här ämnet eller den delen av kursen 

inte är så stor och det därför blir svårt. I citatet ovan framgår hur respondenten kompenseras en 

brist i fallenheten med mer arbete. 

Jag har tränat extremt mycket på att skriva och läsa. Så jag tror jag har löst den gåtan, i 

alla fall i svenska. I engelska är det värre. (respondent #03) 

Även för en respondent som har dyslexi framstår funktionsnedsättningen inte som en barriär utan 

något som är överkomligt. Men inte enbart med hjälp av hårt arbete utan också genom att dyrka 

upp de särskilda svårigheter förståelsen för ämnet erbjuder. 
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Det är mödan värd att lägga ner tid på sina studier men det finns också något i stoffet eller 

förmågorna som kan erbjuda särskilda svårigheter. Kanske kan man möta dessa svårigheter med 

extra mycket arbete men ibland är det helt enklat bara svårt. 

6.3.3. En bra lärare gör skillnad 

Man kan inte nå framgång med enbart eget hårt arbete utan man är också hjälpt att ha en bra 

lärare.  

Jag tycker det känns som att lärarna hjälper en och liksom man får bra koll på saker och 

de ser till så att man kan liksom och vet vad det är man ska kunna så jag tror att man 

kommer ha bra koll på det man har läst om under gymnasiet sedan när man går ut det. 

(respondent #10) 

Citatet understryker hur en bra lärare kan fungera i studierna. Inledningsvis framhåller 

respondenten hur läraren förstås hjälper en. Dessutom hjälper en lärare till med att styra 

studierna mot det som är viktigt eller svårt. Här uttrycks det som att de ser till att »man får bra 

koll på saker«.  

Jag tycker att mina lärare är ganska bra här och jag får mycket hjälp. (respondent #03) 

Den här utsagan är inte lika detaljerad men uttrycker ändå att hjälp av en »ganska bra« lärare är 

viktigt för framgångsrika studier.  

Läraren är på inget sätt den viktigaste personen i skolan utan framstår som del i en helhet 

där andra delar har minst lika stor betydelse. Lärarens roll som betygsättare och examinator 

berörs inte alls utan det är när det kommer till hjälp och stöd i lärandet som lärarens insats 

nämns. Längre fram i resultatdelen kommer tilliten till skolans innehåll att tas upp i ett eget 

avsnitt. Samma typ att tillit kan man skönja när det gäller läraren. Varken betygssättningens 

rättvisa eller hur prov och examinationer utformas ifrågasätts eller kommenteras. Dessa inslag i 

skolan är något som bara finns där och som förefaller tas för givna.  

6.3.4. Lära att lära 

Att studier är »mödan värd« (se ovan) är taget för givet men för att allt jobbet som man lägger 

också ska vara fruktbart och effektivt måste andra saker till.  Man måste göra rätt saker, på rätt 

sätt, vid rätt tid. 

Ja. Alltså jag försöker jobba så effektivt jag kan i skolan för, alltså på matten t ex då gör 

jag så snabbt jag kan eller effektivt jag kan för inte behöva jobba hemma. Då har jag inte 

riktigt behövt i samma mån. Samma i de andra ämnena, att jag försöker göra det klart så 
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jag slipper jobba hemma medan många andra i klassen kanske man märker att de kanske 

inte jobbar på lektionen men sedan ser man hur de pluggar jättemycket hemma och jag 

tycker att det är skönare att dela upp det så att jag gör majoriteten i skolan istället. 

(respondent #09) 

I det här citatet förs en diskussion om effektivitet i skolarbete och hur man utnyttja tiden bäst.  

Ja men, man har ju mer folk runt sig som är mer lika en själv och man kan mer diskutera 

de ämnena då eftersom de andra är också intresserade av samma ämnen. /respondent 

#10) 

Den här respondenten resonerar kring vilken sorts personer man omger sig med i klassen och 

möjligheten att diskutera skolrelaterade ämnen.  

jag och några kompisar vi brukar inför stora prov ibland antingen på håltimmen sitta på 

Espressohouse och förhöra och plugga så. (respondent #09) 

Möjligheten att tillsammans lära sig kan också göras lite mer organiserat som beskrivs i citatet 

ovan. 

Att tänka på något annat än att bara fixera på studier hela tiden. För man släpper det ju 

när man håller på med djur eller hästar t ex och det tror jag är viktigt. Så man orkar 

med. (respondent #03) 

Det här citatet är ett av flera som berör olika sätt att återhämta sig på och på det viset hämta 

energi nog för att åter rikta sin uppmärksamhet mot skolan och studierna. 

Ja, det är det jag har insett att oftast så klarar man sig längre på kvalitén både 

stressmässigt och att det nästan är enklare betygsmässigt eftersom man får mer ut vad 

man vill ha sagt snabbare. Och det är väl det jag mer insett nu. 

Så här konkluderar en respondent ett resonemang om förhållandet mellan mängd och kvalitet när 

det kommer till skoluppgifter. Det kan t.ex. gälla en inlämningsuppgift eller en fördjupning av 

någon sort. Detta är ett tydligt exempel på att reflektioner kring det egna lärandet leder till 

insikter om hur lärandet fungerar bäst för mig själv. Vad är det som fungerar? Hur är man mest 

effektiv med sin tid? Vilka vanor och rutiner är rimliga och fungerar? Hur mycket tid ska man 

lägga inför ett prov? Många olika strategier för lärande tas upp i Örebrogruppen: saker som 

återhämtning, eget ansvar, att överarbete uppgifter, utnyttja lektionstiden, svårighetsgraden på 

uppgifter, att studera tillsammans med och samtal med kamrater.  
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6.4. Vad lär jag mig i skolan? 
I den här gruppen av uppfattningar handlar det om skolans innehåll och hur man uppfattar olika 

skolämnen. Det gäller både vad skolan förväntas innehålla och ge för kunskaper och förmågor 

men också vad som inte förväntas ingå. 

6.4.1. Skolämnen och andra 

Skolan är orienterad kring de olika ämnena och detta styra hela tänkandet kring skola och 

lärande. Några direkta kopplingar mellan olika ämnen görs sällan. Så här utrycker sig en 

respondent kring kopplingen mellan matematik och fysik: 

Fysiken är svårast eftersom det är något nytt på så sätt. Visst det är bara matte 

egentligen men det är ett annat sätt att tänka. (respondent #09)  

Det finns en likhet mellan de båda ämnena men det är ändå något för sig själv. Ämnen hålls 

generellt sett isär och den indelning som skolsystemet gjort accepteras och tas för given.  

Ja just språk har jag alltid haft ganska lätt för så där har jag väl ganska bra just nu. 

Matte tycker jag går bra också, där har jag också alltid varit ganska duktig i och så har 

det väl fortsatt nu. Sedan just SO-ämnena tycker jag är intressanta också. Så 

samhällskunskapen som vi har just nu tycker jag, har det gått bra i än så länge. 

(respondent #10) 

Det här citatet ger en god bild av hur man tenderar att göra listor över ämnena och ge dem 

omdömen men några förmågor som skär genom flera ämnen eller som knyter ihop dem på annat 

sätt än dem som är gängse inom systemet förkommer inte. 

När blicken höjs och man tittar på utbildningen i stort kan det finns tendenser till att bortse 

från ämnen och se att det här jag lär mig nu kommer jag att ha nytta av i mina vidare studier. 

De ämnen som man läser ses dessutom som just »skolämnen« och någon tanke om att kunskaper 

som har bäring på det kommande vardagslivet borde finns i skolans ämnesutbud förekommer 

inte.  

Förutom skolämnen finns det de där andra ämnena som inte är skolämnen. Tre av 

respondenterna läser program som inte enbart är studieförberedande. Trots att de i sina program 

har en hel del nya ämnen som är orienterade mot t.ex. djurhållning om man går programmen 

Naturbruk (NB), så ses de inte riktigt som skolämnen utan något annat. 

Jag tror att det är bra att man inte har slitit ut sig för mycket, att man får hålla på lite 

med djur och ta det lite lugnt och kunna koppla av lite emellan. Att tänka på något annat 

än att bara fixera på studier hela tiden. (respondent #03) 
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Djurhållningen är enligt den här respondenten inte ens studier. En av respondenterna läser 

bildestetiskt program (ES) och säger så här om bildämnet: 

Ja, det är ju klart. Det är ju en favorit men om man tänker på de andra ämnena så är det 

svenska… 

Det är nästan som om du inte räknar bilden som ett ämne…? 

Men… alltså… ja…Det känns ju inte riktigt som ett sånt ämne. Känns inte som ett vanligt 

ämne. 

Det är säkert inte ett vanligt ämne… 

Nej…Det är lite annorlunda. (respondent #07) 

Skolan innehåller sin skolämnen men ibland finns det dessutom andra ämnen. De hör till skolan 

men är ändå inte riktiga skolämnen, sådan som innebär studier. Den synen tydliggörs i citatet 

ovan. 

Sammanfattningsvis kan man säga att skolan har sina ämnen och sin ämnesuppdelning. De 

ämnen som man har med sig från grundskolan som i gymnasieskolan brukar benämnas 

gymnasiegemensamma (GG-ämnen) är så att säga den riktiga skolan. När man tänker och pratar 

om skola är dessa ämnen som man tänker på. Skolan kan dessutom innehålla andra ämnen, men 

dessa är sidoordnade och har en annan status. Oftast är de förknippade med något annat är den 

ansträngning och den starka betygsmedvetenheten som är råder bland de här ungdomarna. De 

kan förknippas med lust, men också med avkoppling och återhämtning. Något som gör att man 

orkar med allt det som är den »riktiga« skolan. 

6.4.2. Tillit till skolinnehållet 

Som framgår av föregående avsnitt så tas ämnesindelningen i skolan förgiven och ifrågasätts 

inte. Det skulle också kunna uttryckas som att man i gruppen har en stark tillit till skolan.  

[…] alla ämnen är ju viktiga på sitt sätt annars hade jag ju inte läst dem. (respondent 

#10) 

Den tilliten formuleras så här av en respondent. Som framgår är det auktoritetsargument används 

och viss mån också ett cirkelargument. Citatet illustrerar emellertid tydligt den tilltro som finns 

till skolsystemet och ämnesindelningen. 

Ja, det är viktigt att förstå vad man har lärt sig annars har man inte användning för det 

sedan heller. (respondent #03) 
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Tilliten finns också för själva innehållet i skolan och respondenterna känner sig trygga med att 

man lär sig rätt saker och det man får med sig är nyttigt och relevant. Visserligen talar citatet 

ovan att det är viktigt att man också förstår vad man lärt sig men i slutet av satsen finns ett 

uttalande om att ha användning av kunskapen. Det tas för givet att kunskapen är användbar. 

Skolsystemet har inte slumpmässigt lagt in innehåll utan det kommer att visa sig vara användbart 

även om jag inte sett det än.   

Skolinnehållet ses som en förberedelse för en civil karriär inom högre studier eller 

arbetslivet. Det man behöver som medborgare eller för vardagslivet förväntar man sig inte få 

inom ramen för skolan, så långt sträcker sig inte tilliten och förväntningarna. 

6.4.3. Skolan kanaliserar nyfikenhet 

Skolan är inte bara något man måste igenom utan det är också en plats för att lära sig nya och 

spännande saker. Ett intresse för t.ex. fysik kanaliseras i skolan och får ett utrymme, vilket gör 

att man kan komma hem till föräldrar och syskon och beskriva något från fysiklektionen som 

man uppfattar som häftig. Så här uttrycker en respondent saken: 

Alltså det kan ju hända att jag kommer hem och haft, alltså att jag har lärt mig något 

intressant typ inom fysiken, någon gång så där och typ mer, ja men vill ni höra något 

coolt? Typ. (respondent #09) 

Citatet andas ju inte bara nyfiken utan också en hel del lust. Kommer man hem och säger en 

sådan sak har man haft en rätt så bra dag på skolan. Inte bara med kompisar och lärare utan 

också med allt det stoff som ändå skolan innehåller. 

Ja, att det är någonting som man snackat om som man är intresserad av då kan man 

också gräva ner sig. (respondent #02) 

Men det kan också vara så att man har hållit på något spännande på skolan som man sedan 

fortsätter att titta på när man kommer hem. Inte för att man behöver läsa på för ett prov, utan 

bara för att det var spännande och man har blivit nyfiken. 

Ja, men det är nog att jag lägger ner mycket tid på just det jag är intresserad av att jag 

vill veta mer hela tiden. Lära mig mer, eller veta mer om olika saker det beror på vad det 

är. (respondent #10)  

Också detta citat andas en hel del lust och glädje över att få lära sig nya saker. Överlag så låter 

man livet i skolan och fritid gå över i varandra och gör inte så tydliga gränser mellan de olika 



Örebro universitet – Pedagogik, avancerad nivå  2019 
 

 

 

50 

delarna av livet. Det gäller också nyfikenhet. Den är så att säga tillåten även i skolan. Det kan till 

och med vara så att den är en tillgång.  

Skolan är alltså inte bara en plats för ansträngning för att nå vissa betyg, utan också en 

plats som kan kanalisera ens nyfikenhet. Även om tydliga mål och höga ambitioner är 

motiverande så är det kanske inte det som gör att man gläds i vardagen i skolan. Däremot går 

nyfikenhet och lust hand i hand. 

6.4.4. Skolan utvecklar min personlighet 

Skolan tillför inte bara förmågor som är relaterade till de olika skolämnena utan också andra 

förmågor. En del är förmågan att ta ansvar och organisera sin tillvaro för att lärande ska fungera 

bra (Se 6.3.4 Lära att lära ovan) men det handlar om andra delar av personligheten som har att 

göra med sociala färdigheter. Den här respondenten reflekterar kring den förmågan: 

Jag tror det bästa är nog de sociala förmågorna som man får, man lär sig, och det är så 

mycket olika människor här på gymnasiet så det blir att man lär sig att samarbeta med 

alla på så sätt och det tror jag man kommer att ha nytta av i arbetslivet. (respondent #02) 

Som framgår av citatet så framstår just sociala färdigheter som »det bästa« men får med sig från 

gymnasiet. Här kopplas det också till en nyttoaspekt. 

Alltså, jag tror faktiskt att det viktigaste är ju liksom hela upplevelsen. Alltså, det är en 

bra skola, att jag mådde bra, att jag hade bra vänner och sånt där. För det är viktigt för 

hur det går i skolan. Om jag inte mår bra, om jag inte har vänner, då kommer det inte gå 

bra. Så jag tror att jag kommer titta tillbaka och känna att det var en väldigt rolig tid och 

att jag lyckades med det jag skulle. (respondent #07) 

För den respondenten framstår vänner och trivsel som helt oskiljaktigt från skolan och 

studieprestationerna. Hen framhåller ju också »hela upplevelsen«. 

Att jobba ihop med andra och att ha ett rikt socialt liv med kompisar som man trivs med 

och som man kan plugga ihop med framstår som en viktig del av skolans 

personlighetsutvecklande innehåll. Aktiviteter som är knutna till skolan men som inte är rent 

skolarbete ses också som centrala. Till detta ska förstås läggas det som handlar om att utveckla 

sitt ansvarstagande. 

6.5. Vad är min närmste omgivnings syn på skolan? 
De kategorier som följer är inte direkta uppfattningar av skolan och utbildningen från 

respondenterna. Här handlar det om en utbildningssyn som förmedlas från närstående. Men det 
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handlar också om i vilken anda som man kan förvänta sig att ens skolgång kommer att 

genomföras. Hur och på vilket sätt kommer den närmaste familjen vara involverad? 

6.5.1. Familjen stöttar 

De flesta utsagor som handlar om stöd från hemmet visar på ett passivt stöd som handlar om 

rådgivning om val men inte en direkt påverkan utan det är viktigt att barnet får välja. Stödet ges 

också i form av stöttande samtal kring hur det går i skolan – både studierna och andra problem.  

Ja, det var främst mina föräldrar som jag bollade med vad de tyckte och de kände väl 

mest att jag skulle göra det jag ville och så blev det. (respondent #02) 

Det här citat är typiskt på det visat att familjen finns med men det är till slut barnet som beslutar 

och det är så det ska gå till. Det är det önskvärd och representerar normen. I sällsynta fall kan 

man få ett mer aktivt stöd med genomläsning av texter som ska lämnas men det är inte det 

vanliga. Så här beskriver en respondent: 

Jag kan få hjälp att de läser mina uppgifter innan jag lämnar in dem så det inte är 

stavfel. Ibland kan de hjälpa till att hitta lite information som jag behöver. (respondent 

#03) 

Lägg märke till att hen »kan« få hjälp men någon särskilt frekvent hjälp är det inte fråga om. 

… det kanske är för att min pappa också är rätt så historieintresserad så det har väl 

blivit  att jag haft en del historiediskussioner med honom och så. (respondent #10) 

Den här respondenten för lite djupare diskussioner med sin pappa kring ämnen som de har ett 

gemensamt intresse för men dessa diskussioner framstår inte som direkt studiestöd utan mer en 

fortsättning hemma på intressanta diskussioner som förts i skolan (se 6.4.3 Skolan kanaliserar 

nyfikenhet ovan) 

Kompisar nämns när det kommer till studieval men det ändå så att det är ett självständigt 

val som de har gjort på egen hand. Det framstår som viktigt på både för respondenten själv men 

också för den nära omgivningen att valet görs för personens egen skull och inte för någon 

annans. En av respondenterna svarar typiskt på frågan om hen hade gjort ett kompisval till 

gymnasiet: 

Nej jag gick på egen känsla. (respondent #09) 

Normen är att familjen ger sitt i huvudsak passiva stöd till de val som barnet gör. Man för 

diskussioner och ger råd men det är barnet som själv ska välja utifrån sina intressen. Jämnåriga 

vänner och bekant har en del i processen några kompisval ska helst inte göras. När det kommer 
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till stöd under pågående studier är detta i huvudsak passivt och handlar om att fortsätta vara en 

samtalspartner och rådgivare. I undantagsfall kan stödet bli mer aktivt så att man får direkt hjälp 

med skoluppgifter men det framstår som ett sällsynt undantag. 

6.5.2. Familjen pushar 

En lite annan attityd från föräldrar som snarar aktivt trycker på för att respondenten ska välja 

något som är tufft och utmanande förekommer också. 

[…] de har väl försökt lett in mig eftersom jag har pluggmotivation att det är lika bra att 

jag kör på. Så de har väl stöttat mig i att välja tuffare linjer och försökt motivera mig att 

orka. (respondent #09) 

Denna utsaga vittnar om det förhållningssättet även om tolkningen är något osäker. Hur 

avancerad denna påtryckning har varit är svårt att läsa ut ur material. Det sannolika är att 

föräldrarna även hade stöttat och accepterat ett annat val utan att det fått några konsekvenser. Nu 

var ju föräldrar och barn överens så det kan vi inte veta. 

6.5.3. Misslyckade studier bland närstående 

Erfarenheter från närståendes studier bidrar också till den förväntansbild som skapas. Man har i 

gruppen närstående i form av syskon men också kusiner som är relativt sett nära i ålder. 

Det är ganska mycket i min familj. Min kusin t ex hoppade av redan i 1:an och tog jobb 

som telefonförsäljare men nu är hon ganska högt uppsatt i ett försäkringsbolag så det 

har ändå gått bra. Min stor[äldre syskon] misslyckades med sina studier så det blev lite 

tjafs med det också men han jobbar på så det gick ändå hyfsat bra.(respondent #02) 

I det här citat redogörs för hur närstående misslyckats med sina studier. Det kan också handla om 

att man misskött dem och inte tagit dem på allvar. En värdering som naturligtvis är 

respondentens men uppenbarligen spelat roll för hen i sin syn på skola. 

6.5.4. SYV stöttar 

Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan har spelat roll inför valet till gymnasieskolan. 

Ja, vi hade ju vår SYV. Jag försökte förklara hur jag tänkte för jag var lite osäker, 

eftersom det var ett så stort val. Men hon ledde också in mig på natur så då kände jag väl 

att det blev så. (respondent #09) 

Detta citat visar hur SYV tillmäts betydande auktoritet på området. Det var »ett så stort val«. Det 

gjorde att SYV skulle rådfrågas med de expertkunskaper som SYV besitter skulle det på ett 

trovärdigt sätt konfirmera ett lämpligt val.  
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6.6. Vad grundar jag mina utbildningsval på? 
I den här gruppen återfinns uppfattningar om hur val träffas beträffande utbildning och vad som 

bildar underlag för besluten. Uppfattningen spänner från tidigare erfarenheter i livet till val som 

påverkar framtiden och vidare till val som kanske kommer att ske först senare i livet.  

6.6.1. Lokal utblick 

Det finns en lokal förankring och man har skaffat sig sina kunskaper om skolor och 

utbildningsalternativ genom en liten krets av den närmaste familjen och vänner. Man har också 

bekanta från tidigare med sig till den nya skolan.  

Jo men det är ganska nära till stan. Det går bra att ta sig hit. (respondent #03) 

Här framgår att närhet och bekvämlighet är viktiga aspekter vid val av skola. Men det kan också 

vara en stark känsla för hemorten som styr: 

… jag tycker om Örebro väldigt mycket. Jag vill inte flytta någon annanstans. 

Egentligen. (respondent #07) 

För den här respondenten är Örebro nog och hen vill inte lämna sin stad. Men det finns trots allt 

ett »egentligen« där i slutet som signalerar ett sorts villkor eller undantag. 

Så för att spara så mycket pengar som möjligt så är det väl bra om man kan ta det 

lättaste alternativet men sedan har jag kollat på lite andra ställen här i Sverige också 

som intresserar mig. Uppsala bland annat och Lund har också varit intressant. 

(respondent #10) 

I ovanstående citat resonerar respondenten kring det lättaste alternativet – som ska förstås som 

att studera i Örebro – eller om man ska söka sig till andra studieorter. Här blir således undantaget 

eller villkoret än tydligare. 

Ja, vi håller ju på med lantbruk hemma en del så att det skulle ju också kunna vara kul 

att hålla på med. Föda upp nötkreatur eller något sådant. (respondent #03) 

Den här respondenterna har starka band till en familjeverksamhet och ser som ett av sina 

alternativ att ta vid efter sina föräldrar. Som framgår är det inte förknippat med några krav från 

familjen eller en känsla av plikt utan det skulle »kunna vara kul«. 

… kände till några från Lekebergsskolan som gick här då också som rekommenderade 

skolan. Så jag tyckte den verkade bra faktiskt. (respondent #10) 
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Det här citatet sammanfattar väl hur vännerna bidrar med råd och generella omdömen om skolor 

och utbildningar samt bilder en sorts social fond, vilket skapar en känsla av trygghet och 

tillhörighet. 

Sammanfattningsvis kan man säga att det finns en lokal utblick när det kommer till val av 

utbildning och studieort. Man tar råd från familjen och de närmaste vännerna. När det kommer 

till framtidsplanerna finns fortfarande Örebro med i bilden men det är inte helt självklart att just 

Örebro kommer bli det valda alternativet. Man kommer inte välja bort sin hemstad men det kan 

mycket väl hända att man väljer något annat. Det förmedlas ingen känsla av att det är viktigt att 

komma bort och lämna Örebro. Man flyr inte sin hemstad utan verkar se det som ett gott 

alternativ. Ibland ett mycket gott alternativ, men långt ifrån det enda. 

6.6.2. Världen är större 

Som framgår av föregående avsnitt behöver inte Örebro vara nog utan världen är större och 

erbjuder andra alternativ. 

Så, jag vet inte, det är möjligtvis, jag tror inte jag skulle lämna landet och jobba så, så 

det skulle väl möjligtvis vara att jag håller mig runt södra Sverige. Jag tror kanske inte 

att jag är kvar i Örebro, kanske att jag … (respondent #09) 

Av utsagan ovan kan man se att framtidsplanerna kan innehålla flera alternativ där Örebro på 

något vis finns med men i det här fallet rätt långt ner på listan. Alla respondenterna är inte 

ursprungligen från örebrotrakten, vilket naturligtvis kan påverka inställningen. Ingen av dem har 

som högsta önskan att komma ut i världen men om det visar sig att intressen och val av 

studieinriktning skulle leda utanför Örebro så är det helt okej. Det kan till och med vara så att 

man hamnar utanför Sveriges gränser. I citatet ovan finns det med i tankarna men lite längre 

fram då det är dags att börja jobba efter universitetsstudierna. 

Jag vill få så höga betyg som möjligt i alla kurser och sedan så har jag ju planerat att 

göra högskoleprovet och försöka få bra på det. Men sedan finns det ju är det lättare att 

komma in i andra länder, typ i Danmark, och det är ju också en tanke. (respondent #03) 

Även om utsagan ovan inte direkt önskar att flytta utomlands för studier så är det inget hinder. 

Skulle betygen inte räcka till för en studieort kan man ju faktiskt söka sig till Danmark som 

också erbjuder rätt utbildning. 

Världen är större än Örebro och beroende på vilka mål som man satt upp kan man hamna 

någon helt annanstans. Och det är helt okej. Men det är ju inte så att Örebro är ett dåligt 

alternativ som absolut måste väljas bort men världen är större och erbjuder också möjligheter.  
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6.7. Sammanfattning av resultat 
En sammanfattande uppställning av resultatet kan ses i nedanstående tabell (tabell 1). 

Utfallsrummen för respektive grupp finns i var sin kolumn. Kategorierna är ordnade i samma 

sekvens som det presenterades i den löpande texten: 
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Tabell 1. Sammanställning av grupperade kategorier i respektive utfallsrum. 

Resultat		–	Lindesbergsgruppen	 Resultat	–	Örebrogruppen	

Varför	behövs	utbildning?	

En	väg	till	ett	oberoende	liv	 En	väg	till	alla	möjliga	liv	

Respapper	ut	i	livet	 Andra	vägar	till	ett	eget	liv	

Varför	behöver	jag	en	utbildning?	

Målmedvetenhet	 Målmedvetenhet	med	backup	

Kortsiktiga	mål	 Etappmål	

Vad	krävs	för	att	lyckas	i	skolan?	

Mödan	värd	 Mödan	värd	

Skolans	hälsonorm	 Lärande	kan	vara	svårt	

Se	tydliga	mål	 En	bra	lärare	gör	skillnad	

	
Lära	att	lära	

Vad	lär	jag	mig	i	skolan?	

Skolämnen	och	andra	 Skolämnen	och	andra	

Tillit	till	skolinnehållet	 Tillit	till	skolinnehållet	

	
Skolan	kanaliserar	nyfikenhet	

	
Skolan	utvecklar	min	personlighet	

Vad	är	min	närmste	omgivnings	syn	på	skolan?	

Familjen	stöttar	 Familjen	stöttar	

Familjen	stöttar	inte	 Familjen	pushar	

Familjen	stöttar	aktivt	

Misslyckade	studier	bland	

närstående	

	
SYV	stöttar	

Vad	grundar	jag	mina	utbildningsval	på?	

Lokal	utblick	 Lokal	utblick	

Möjlighet	att	lära	nytt	 Världen	är	större	

Möjlighet	att	lära	mer	
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7. Resultat – jämförelse mellan grupperna 
Det här avsnittet avser att besvara den tredje frågeställningen under »1.2 Frågeställning«. Den 

lyder »Vilka kvalitativa likheter och skillnader i uppfattningar av skola och utbildning 

framträder vid en jämförande analys av dessa utfallsrum?«. Den jämförande analysen följer den 

ordning som utfallsrummen presenterats för respektive grupp. 

Båda grupperna ser utbildning som en väg till ett oberoende liv. Det kan innebära ett 

arbete, en möjlighet att skaffa en egen bostad, flytta ihop med flick-/pojkvännen eller kanske ha 

råd att ha en egen häst. Det kan också göra att man får större möjligheter att välja mellan olika 

utbildningar och arbeten. Här finns det en stor samstämmighet mellan grupperna. 

Det är när man kommer till vad det betyder på ett mer individuellt plan som en skillnad 

framstår och det är att Örebrogruppen ser många fler möjligheter och har också många flera och 

olika planer för egen del.  Utbildning är en dörr mot ett oberoende liv för båda grupperna, men 

för Örebrogruppen är dörren lite bredare. Eller om man så vill: det finns fler än en dörr. 

För att komma vidare till detta oberoende liv måste inte bara utbildningen genomföras 

utan man måste ha klara papper inför sin resa. Det finns en samstämmighet när det gäller 

betydelsen av att klara vissa betyg för att kunna få sitt klara gymnasiebetyg. I 

Lindesbergsgruppen är denna del av studierna mycket central. Det är kring detta nav som 

skolgången kretsar. Det finns också en stark känsla av plikt i den gruppen. Studier är något som 

måste göras och det är inte så mycket att prata om utan bara att se till att man får betygen och 

sedan sitt examensbevis.  

Det finns en stark betygsmedvetenhet också inom Örebrogruppen men utan den känsla av 

plikt som finns i lindsbergsgruppen. Örebrogruppens förhållande till gymnasiestudierna är mer 

präglad av lust och nyfiken. Örebrogruppen ser betyg, prov och inlämningar mer som etappmål. 

De är steg på vägen framåt. Det finns också en medvetenhet om att bakom betygen finns också 

kunskaper och förmågor som är viktiga i sig. De ser betygen som en del av en metaprocesses. 

Att lära är inte bara att gå från de ena provet till det andra utan det handlar också om att lära att 

lära.  

I båda grupperna finns en medvetenhet om att studier innebär att ett arbete måste göras 

och att det också är så man når goda resultat. Nedlagd tid och koncentration är mödan värd. 

Skillnaden mellan grupperna är att det för Lindesbergsgruppen i princip stannar där. Någon 

vidare reflektion kring hur man lär bäst förs egentligen inte. Det finns reflektioner kring vilka 

preferenser man har. Man finner nya ämnen mer stimulerande eller tycker att det är mer 

intressant att fördjupa sig i ämnen man redan är bekant med. Även i Örebrogruppen finns 
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givetvis preferenser av olika slag men framför allt finns rätt så avancerade resonemang om 

lärande i sig. Det handlar om hur man ska plugga på bästa sätt – vad är effektivt och hur ska man 

ta sig an olika typer av uppgifter.  

Eventuella svårigheter som kan uppstå vid inlärning knyts till olika typer av medicinska 

eller känslomässiga hinder för lindsbergsgruppen. Om man lägger ner arbete och tid men ändå 

inte riktigt klarar uppgiften beror det på att man är stressad eller inte mår bra. Det kan också ha 

att göra med dyslexi, ADHD eller något annat medicinskt eller hälsorelaterat. För 

Örebrogruppen kan det också finnas funktionshinder men överlag betraktar man svårigheter vid 

inlärning som något som har att göra med ämnet eller uppgiften. Det kan helt enkelt vara så att 

vissa uppgifter är svåra i sig. Vid sådan tillfällen kan det vara bara att ha en bra lärare som stöd 

eller kanske någon lärstrategi som man har utvecklat under sina studier. Det kan också vara bara 

att prata med några av klasskamraterna som man studerar tillsammans med. Lindesbergsgruppen 

saknar sådana uppfattningar. 

För hela gruppen är intresse ett starkt argument för vilket val av program och vilket mål 

man har med studierna på sikt. Dock är Lindesbergsgruppen styrd av en pliktkänsla och ett driv 

att klara av vissa betyg för att få det efterlängtade respasset ut i ett oberoende liv. Där finns en 

skillnad i Örebrogruppen där nyfikenhet och lust är en del av studierna. Man engagerar sig gärna 

i stoff från undervisningen för att de är spännande och väcker nyfiken och inte bara för att det är 

en uppgift som ska klaras av. För Lindesbergsgruppen gäller snarast det omvända. Om man har 

en stark målmedvetenhet kan det leda till att man blir mer intresserad av det som tas upp i de 

olika kurser. Särskilt gäller det de ämnen som man definierar som »skolämnen«. Da andra 

ämnena kan i en del fall vara lite mer lustbetonade även för dem. 

I Lindesbergsgruppen förekommer enklare resonemang om utvecklingen av sociala 

färdigheter som något att ta med sig från sin gymnasietid men inom Örebrogruppen finns en 

mycket mer omfattande bild av skolan som utvecklande för den egna personligheten. Man får 

möjlighet att lära sig ta ansvar, utveckla sin samarbetsförmåga och överlag skaffa sig kompisar 

och vara en del av en gemenskap.  

Skolans innehåll och egentligen hela systemet med ämnen och betyg m.m. har stor 

auktoritet och tilliten till systemet finns i båda grupperna. Man litar på att man kommer att få 

med sig det man behöver och att ämnena och deras innehåll är de rätta. Det finns en smal syn på 

vad som är skola genom att man i båda grupperna betraktar vissa ämnen som »skolämnen« och 

dessa har kvaliteter och status som gör dem till ämnen som kräver att man lägger ner mer möda 

på dem, medan andra ämnen som t.ex. karaktärsämnen inom det estetiska programmet (ES) eller 
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yrkeskurserna på el- och energiprogrammet (EE) har en annan status. Båda grupperna uppvisar 

inom det här området stora likheter.  

Det finns en stark målmedvetenhet i båda grupperna generellt sett. I Lindesbergsgruppen 

är dock denna målmedvetenhet mycket mer avgörande och bildar grund för stora delar av 

engagemanget och intresset för skolan och för studierna.  

I Örebrogruppen finns en mycket mer temporär syn på målen. Det finns mål men det finns 

också en känsla för att möjligheterna är flera. Man har kanske både en och två alternativa planer 

för vad som ska hända i framtiden. Några planer är mer lösa när det gäller inriktningen på de 

vidare studierna men det finns ändå en tydlighet att man ska läsa vidare. Örebrogruppen 

målmedvetenhet inkluderar dokumenterad och betygssatt kunskap precis som i 

Lindesbergsgruppen men stannar inte där. 

Lindesbergsgruppen är starkt knuten till sitt lokala sammanhang. Man vill finnas i 

närområdet, nu men också i framtiden. Gruppen hämtar sina råd från den närmsta kretsen av 

familj och vänner för att göra sina studieval men ser inte sin framtid särskilt långt ifrån hembyn. 

Örebrogruppen har också en mycket lokal utblick när de skaffar sig underlag för sina val. I likhet 

med Lindesbergsgruppen är det de närmaste vännerna och familjen som är rådgivare. Till 

skillnad mot Lindesbergsgruppen uppfattar man SYV:s råd som värdefulla inför gymnasievalet. 

Den största skillnaden är dock att man kan se sig själv utanför örebroområdet i en framtid. Det är 

inte ett mål i sig att komma bort och vidare rent geografiskt men möjligheten finns och kan 

aktualiseras genom t.ex. en lockande utbildning på en annan ort eller genom jobberbjudande som 

leder en till andra geografiska platser. Den lokala utblick som finns i Lindesbergsgruppen finns 

också i Örebrogruppen men hos Örebrogruppen finns också en annan och mycket mer geografisk 

öppen blick mot framtiden. 

I båda grupperna redogör de för familjens syn på skola som positiv men något som är ett 

eget ansvar för barnet, både att göra valet av utbildning och sedan genomför den. Familjen 

stöttar och vill att det ska gå bra men sällan till den grad att man uttalar någon negativt om valen 

som barnet gjort. Aktiv studiehjälp hemifrån genom att någon förälder läser igenom 

inlämningsuppgifter eller hjälper till med matten förekommer men det tillhör undantagen och 

framstår inte som det centrala i det stöd respondenterna förknippar med skola. I några fall finns 

syskon och kusiner nämnda för att de på något vis misslyckats med eller misskött sina studier. 

Också föräldrarna själva har mycket olika utbildningsbakgrund. 

Några utsagor sticker dock ut. En av respondenterna i lindsbergsgruppen har en mamma 

som inte tycker att hen ska gå skolan överhuvudtaget. Skälet skulle vara att det av hälsoskäl inte 

skulle vara bra för barnet. I Örebrogruppen finns det en utsaga som sticker ut åt andra hållet där 



Örebro universitet – Pedagogik, avancerad nivå  2019 
 

 

 

60 

föräldrarna har peppat och pushat barnet att välja en lite tuffare utbildning. Normen inom hela 

material är dock att det självständiga och fria valet är det som är det önskvärda och rimliga. 

Inom tre områden framstår skillnaderna mellan grupperna som tydligaste. För det första 

finns en vilja att finnas kvar i det lokala geografiska området för Lindesbergsgruppen som inte 

finns hos Örebrogruppen. För det andra finns en mycket rakare och tydligare plan för vad 

gymnasieutbildningen ska leda till för lindsbergsgruppen. För Örebrogruppen är målen mer 

temporära. För det tredje finns olika uppfattningar av vad som krävs för att lyckas i studierna. 

För Lindesbergsgruppen är ett tydligt mål och att man mår bra viktigt för att studierna ska 

fungera. För Örebrogruppen handlar det om en kombination av goda lärstrategier och en bra 

lärare. För Örebrogruppen är skolan dessutom förknippad med nyfikenhet och att utvecklas som 

person. 

7.1. Sammanfattning 
Nedan följer en tabell (Tabell 2) som schematiskt sammanställer och sammanfattar jämförelsen 

mellan de två utfallsrummen. I kolumnen rubricerad »Skillnader« återfinns de skillnader som är 

särskilt centrala i den gjorda jämförelsen. Varje kolumn i tabell 2 redovisar svaret på en av 

frågeställningarna. Den första kolumnen sammanfattar svaret på frågan: » Hur uppfattar 

ungdomar från två Bergslagsorter skola och utbildning?''. Den andra kolumnen besvarar frågan 

»Hur uppfattar ungdomar från en storstad skola och utbildning« och den tredje kolumnen 

besvarar frågan »Vilka kvalitativa likheter och skillnader i uppfattningar av skola och utbildning 

framträder vid en jämförande analys av dessa utfallsrum?'' 

 
Tabell 2. Sammanställning av den jämförande analys mellan de två utfallsrummen 

Lindesbergsgruppen	(LG)	 Örebrogruppen	(ÖG)	 Skillnader	

Varför	behövs	utbildning?	 	

• Det är en väg till ett oberoende liv • Det är en väg till ett oberoende liv 

	

• Det ger ett dokument som berättigar till 
val och möjligheter	

• Den ger möjlighet som jag ännu inte 
tänkt på 

• Den ger dokument som berättigar till 
val och möjligheter	

• ÖG har ett mer 
temporärt förhållande 
till mål – det kan ändras 
och omformuleras	

Varför	behöver	jag	en	utbildning?	 	

• Jag har mål om ett yrke direkt eller en 
utbildning som leder till ett yrke	

• Jag har flera mål om studier eller 
yrken som utbildning ger mig 
möjligheter att välja mellan  	

• LG ser en väg framåt i 
livet 

• ÖG ser flera olika 
möjliga vägar framåt	
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Vad	krävs	för	att	lyckas	i	skolan?	 	

• Hårt arbete, nedlagd tid och 
koncentration 

• Att jag mår bra och inte har något 
funktionshinder 

• Att jag har ett tydligt mål för mina 
studier	

• Hårt arbete, nedlagd tid och 
koncentration 

• Att jag får hjälp av bra lärare 
• Att jag lär mig att studera på ett 

effektivt sätt och hittar strategier för 
att lära mig de svåra delarna av 
skolan	

• För LG är det 
avgörande att må bra 
och inte hindras av 
hälsa, psykisk ohälsa 
eller funktionshinder 

• För ÖG är det viktigt att 
lära sig lära och ha en 
bra lärare	

Vad	lär	jag	mig	i	skolan?	 	

• Skolämnen och andra ämnen 
• Viktiga saker som jag har nytta av i 

arbetliv och kommande studier	

• Skolämnen och andra ämnen 
• Viktiga saker som jag har nytta av i 

arbetliv och kommande studier 
• Skolan kanaliserar min nyfikenhet 
• Skolan utvecklar min personlighet	

• För ÖG utvecklar 
skolan personligheten 
och kanaliserar 
nyfikenhet	

Vad	är	min	närmste	omgivnings	syn	på	skolan?	 	

• Familjen stöttar mina fria och 
självständiga val 

• Familjen stöttar inte min skolgång	

• Familjen stöttar mina fria och 
självständiga val 

• Familjen pushar mig att ta mig an 
utmanande studier	

• Finns en nyansskillnad i 
stödet från familjen. 
Svagare stöd i LG än i 
ÖG	

Vad	grundar	jag	mina	utbildningsval	på?	 	

• Valen grundar sig på intresse 
• Valen grundar sig på omdömen om 

utbildningar och skolan som jag fått 
från vänner och närstående 

• Vill finnas kvar i det lokala området	

• Valen grundar sig på intresse 
• Valen grundar sig på omdömen om 

utbildningar och skolan som jag fått 
från vänner och närstående 

• Kan tänka sig att öra sig från det 
lokala området	

• LG vill vara kvar i det 
lokala området vilket 
för ÖG inte är 
nödvändigt 
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Figuren (Figur 3) återger de två utfallsrummen i form av två överlappande cirklar. Den yta där 

cirklarna överlappar varandra representerar de delar av utfallsrummen som sammanfaller och de 

andra ytorna representerar vad som är unikt för de två olika utfallsrummen.  

 
Figur 4. De två utfallsrummens gemensamma och särskiljande uppfattningar. 

 

Mål om ett yrke direkt
eller en utbildning som
leder till ett yrke

Att jag mår bra och
inte har något
funktionshinder

Att jag har ett
tydligt mål för mina
studier

Vill vara kvar i det
lokala området

Den ger möjlighet till
val och möjlighet

som jag ännu inte
tänkt på

Jag har flera mål om
studier eller yrken

som utbildning
ger mig möjligheter

att välja mellan

Att jag får hjälp
av bra lärare

Att jag lär mig att
studera på ett

effektivt sätt och
hittar strategier för

att lära mig de svåra
delarna av skolan

Skolan kanaliserar
min nyfikenhet och

min personlighet

Det är en väg till
ett oberoende liv

Det ger ett dokument
som berättigar till
val och möjligheter

Hårt arbete,
nedlagd tid och koncentration

Skolämnen och andra ämnen

Nytta av i arbetliv och kommande studier

Familjen stöttar mina
fria och självständiga val

Valen grundar sig
på intresse

Valen grundar
sig på omdömen från

vänner och närstående

Lindesbergsgruppen Örebrogruppen
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8. Diskussion 

8.1. Metoddiskussion 
Den fenomenografiska ansatsen var inte självklar. Karaktären på syfte och frågorställning är 

något avvikande från vad ansatsen vanligen används för. Dock har den metodiska ansatsen 

använts till studier av liknade karaktär som denna (Larsson m.fl., 1986).  

 De problem som beskrevs under metodavsnittet bekräftas av resultaten. Någon tydlig 

skillnad mellan uppfattningar och upplevelser finns inte och det gör att precisionen i definitionen 

av fenomenen som berörs av respondenterna uteblir. Skalan är glidande. Respondenterna talar 

omväxlande om sig själv utifrån erfarenheter (nutid) och om sig själv i framtiden. Ibland 

generaliserar man till ungdomar i allmänhet. 

Metodvalet har också skapat en bredd i resultatet som hämmat djupet i analysen. 

Respondenterna ges inte möjlighet att på djupet beskriva sina upplevelser och uppfattningar om 

de olika fenomenen. Dock har bredden i resultatet givit möjlighet att skapa en struktur där 

utsagor har kunnat grupperas. Genom att ställa dem mot varandra har kategorier kunnat skapas. 

Slutligen har dessa utfallsrummas kunnat jämföras med varandra. Denna typ av resultat ger 

möjligheter att se bredare mönster. En fördjupad förståelse av fenomenens karaktär och 

avgränsning hade kunnat uppnås med ett annat metodval men det hade också, inte minst av 

tidsskäl, hämmat möjligheten till den breda belysning som den här studien ger. 

8.2. Resultatdiskussion 
Som framgår av den jämförande analysen mellan uppfattningarna av utbildning, skola och 

skolgång som presenterades i avsnitt 7 »Resultat – jämförelse mellan grupperna« föreligger 

kvalitativa skillnader grupperna emellan. Det föreligger också skillnader mellan utfallsrummen i 

respektive grupp och tidigare publicerad forskning som intresserat sig för ungdomars 

utbildningssyn. Den forskningen är dock sparsam och omfattar inte alla de områden som berörs i 

denna studies resultat. 

Det finns särdrag i den lokala mentaliteten i Bergslagen som sammanfattas i begreppet 

bruksanda och som skulle kunna förklara skillnader i utbildningssyn mellan de två grupperna. 

Detta att den ort eller område som man bor i påverkar sociala förhållanden och den syn man har 

på t.ex. utbildning benämns i forskningen som »grannskapseffekter«. Frågan är om bruksandan 

är en sådan grannskapseffekt och om ungdomarna i Lindesbergsgruppen formats i sin 

utbildningssyn av sitt Bergslagsgrannskap.  
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Innan den diskussion förs ska vi resonera om skillnaderna grupperna emellan skulle kunna 

förklaras helt utan begrepp som bruksanda och grannskapseffekter. Som framgått föreligger 

sociala skillnader mellan Örebro och byarna i Bergslagen. Utbildningsnivå i Örebro kommun är 

väsentligt högre än i de små Bergslagsbyarna vilket kan förklara en del av skillnaderna mellan 

grupperna. Både hur engagerade man är i studierna och att man träffa val som håller fler vägar 

öppna i framtiden är typiskt för elever från studiestarka miljöer. Att leva i en större stad som 

Örebro innebär också fler valmöjligheter och kanske därmed ett större behov av att SYV deltar i 

beslutsprocessen.  

Det finns dock skillnader i våra resultat jämfört med det som framkommit i redovisad 

forskning. Både Lindesbergs – och Örebrogruppen värderar föräldrarnas råd högre. Intresset styr 

valen inom både grupperna men det framstår som att direkta och tydliga mål avseende yrke i 

framtiden är en central uppfattning i Lindesbergsgruppen. Örebrogruppen skiljer ut sig genom att 

inte ta upp något om stress som generellt uppfattas som ett problem bland svenska ungdomar.  

Man får dock inte ledas att tro att utbildningssynen i den här studien skiljer sig stort från 

vad som beskrivits i tidigare publicerad forskning. På en analytisk aggregerad nivå kan det te sig 

så men forskningen framhåller också hur heterogen ungdomsgruppen är och att stora skillnader 

inom gruppen finns. Resultaten kan således förklaras med individuella variationer och faktorer 

som genus, etnisk bakgrund och social klass. 

Som framgått tidigare finns en invändning mot begrepp grannskapseffekt som 

förklaringsmodell (R. Andersson, 2009). Kritiken handlar om att man istället bör tala om 

självselektion vilket innebär att människors med likartad sociala ställning tenderar att bosätta sig 

på samma ställe. När det gäller avfolkningsområden som Bergslagen handlar det mest om vilka 

som »blir kvar«. Utbildning kan ju vara en sorts självselektion eftersom vidare studier kräver att 

man genomför dem på annan ort. Den arbetsmarknad som öppnar sig för människor med högre 

utbildning finns i huvudsak i större städer och inte i mindre byar i Bergslagen.  

Att förklara att det finns en skillnad mellan olika sociala grupper när det t.ex. gäller 

utbildningssyn är ju en sak, men att förklara varför skillnaden uppstår är en annan. Som framgick 

av Heikkiläs (2018) kunskapsöversikt när det gäller genusskillnader så är det svårt att visa varför 

en inställning finns. Styrkan i begrepp som »bruksanda« är att den försöker att fånga just det. 

I den bild av bruksandan som Ivener (2014) tecknar framstår platsbundenheten som 

central och där finns stora likheter med de uppfattningar som återfinns i Lindesbergsgruppen. 

Lindesbergsgruppen söker en närmare värld även om de inte nödvändigtvis måste finnas kvar 

precis i uppväxtbyn. I den amerikanske studien om karriärvägar bland ungdomar i Appalacherna 
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framstår också platsbundenheten som en viktig del av kulturen. När det gäller platsbundenheten 

finns således ett förklaringsvärde i bruksmentaliteten. 

Bruksandan präglas av maskulinitet och har uppkommit i en manligt kodad miljö där det 

råder en särskild kunskapssyn. Kunskap ska vara omedelbart användbara för att lösa praktiska 

och verkliga problem. Det finns ett utbildningsmotstånd som också är typiskt för arbetare utanför 

bruksmiljön. Formell skolutbildning är man skeptisk till och överlag finns en instrumentell syn 

på kunskap. Den ska ge något direkt, helst ett jobb och en inkomst (Ivener, 2014). Samma typ av 

nyttotänkande kan man skönja hos de ungdomar i Appalacherna som sedan generationer bott där. 

De vill stanna i området och sökte utbildningsvägar som skulle ge arbete och de var också 

beredda att låta sina egna intressen stå tillbaka för att bli kvar i området. (Carrico m.fl., 2019) 

Också när det gäller den här delen av bruksmentaliteten finns ett förklaringsvärde när det 

gäller Lindesbergsgruppen. De har fokus på betyg och giltiga respapper vidare i livet och de har 

också blicken riktad mot ett mål om ett yrke eller en utbildning. Det är inte en direkt överföring 

av bruksmännens syn på utbildning utan en som kan sägas vara lite moderniserad och anpassad 

till en ny tid. En tid då utbildning på ett annat sätt är ett krav. Lindesbergsgruppen har ju inga 

föreställningar om att man kommer vidare till självständigt och oberoende liv utan en utbildning. 

Ivener (2014) behandlar i sin avhandling kunskapssynen bland brukets män och inte 

utbildningssyn som är intresset för det här arbetet. Delvis överlappar dock begreppen varandra 

och därför i viss mån överföras även till synen på skolan. Lindsbergsgruppen uttrycker i högre 

grad än Örebrogruppen att de styrs av pliktkänsla. Sådana teman som nyfikenhet och 

personlighetsutveckling ingår inte i Lindesbergsgruppen förväntningar eller erfarenheter av 

skolan. Det som präglar bruksandan är en sorts motkultur till skola och högre utbildning. Att det 

skulle vara ett nöje eller något utvecklande med studier framstår som främmande i bruksmiljön. 

Även här finns en samsyn mellan Lindesbergsgruppen och den syn som beskrivits bland 

bruksarbetare. 

Bruksmentaliteten har beskrivits som maskulin medan skolan uppfattas som feminin och 

ett hot mot maskuliniteten. Högre utbildning blir på det sättet ett hot mot manligheten. (Hallberg, 

2006). Det utbildningsmotstånd som kopplas till bruksandan är något som också kopplas till 

pojkar överlag. Heikkilä (2018) visar i sin kunskapsöversikt hur det utbildningsmotstånd som 

länge funnits hos pojkar från arbetsklassen numer kan ses hos en utvidgad grupp pojkar. Det 

anses som en viktig förklaring till pojkars sämre skolprestationer.  

Några tydliga belägg för ett uttalat utbildningsmotstånd i Lindesbergsgruppens 

uppfattningar av utbildning och skolgång finns inte. Den mer instrumentella synen på utbildning 
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kan ses som ett belägg för visst motstånd mot allt för teoretiska inslag utan direkt koppling till 

problemlösning eller färdighetsträning men tydligare än så blir det inte. 

Sammanfattningsvis stödjer studiens resultat att det finns ett förklaringsvärde i den 

mentalitet som kallas bruksanda för att förstå de skillnader i utbildningssyn som identifierats 

beroende på bostadsort. Det är således möjligt att en grannskapseffekt identifierats och att den 

utbildnings- och skolsyn som finns i Lindesbergsgruppen delvis formats i det grannskap som 

ungdomarna är uppvuxna i. Orsakssambanden är dock komplexa och alternativa förklaringar 

som har att göra med socioekonomiska förhållanden i familjen och eller individuella 

slumpmässiga variationer har också stöd i tidigare forskning.  

En generaliserbarhet av samma kvalitet som man eftersträvar i kvantitativa studier är inte 

möjlig att uppnå med kvalitativa studier. Det finns många skäl till det. För att nämna ett praktiskt 

skäl så är det inte möjligt att helt avgränsa den geografiska utbredningen av en viss mentalitet 

utan att genomföra mängder av kvalitativa studier. Mentalitet är inte heller ett statiskt tillstånd 

utan förändras över tid. När den sista kvalitativa studien är genomförd kan verkligheten 

förändrats så mycket att den första inte är giltig längre. 

Generaliserbarheten ligger istället på ett annat plan. Studien ska naturligtvis vara 

genomförd på ett korrekt sätt och metodiken redovisas för läsaren så att resultaten bedöms som 

trovärdiga. Resultaten kan sedan ställas mot resultat som annan forskning redovisat inom samma 

område. I en sådan jämförelse kan trovärdigheten stärkas ytterligare vilket stärker möjligheten 

till generalisering. Som framgår ovan så ger en sådan jämförande analys av resultaten i den här 

studien rimliga belägg för att en viss generaliserbarhet är uppnådd. 

Larsson (2009) menar det är allt för många som i sina kvalitativa studier frånsäger sig alla 

anspråk på generaliserbarhet. Helt i onödan menar han att man ofta får man läsa fraser som »one 

cannot draw any conclusions about any other situation than the investigated cases« (Larsson, 

2009, s. 31). Om detta verkligen skulle vara fallet blir resultaten från kvalitativa studier endast 

meningsfulla som hypotesgenererande inför formulering av frågeställningar som besvaras genom 

kvantitativa forskningsmetoder. Många menar dock att kvalitativa studier har en möjlighet att ge 

generaliserbara resultat. En sådan möjlighet ger de mönster som presenteras. I den här studien 

föreligger en beskrivning av ett mönster av uppfattningar av skola och utbildning. Larsson menar 

att dessa mönster kan utgöra ett underlag för jämförelser med andra likande mönster och blir på 

det viset generaliserbart. Generaliserbarheten blir dock en annan än den som gäller vid 

kvantitativa studier.   
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8.3. Framtida forskning 
En djupare förståelse för hur unga människors syn på skola och utbildning formas och hur det 

sedan påverkar val och prestation under skolgången är viktig för att bättre kunna möta de 

utmaningar som bland annat gymnasieskolan står inför. Den lokala sociala miljön är sannolikt 

bara en av flera faktorer som formar vår uppfattning om verkligheten t.ex. när det gäller 

utbildning och skolgång.  

Väl genomförda kvalitativa studier av barn och ungdomars utbildningssyn saknas i stor 

utsträckning idag och skulle förutom att generera ökad förståelse, även fungera som underlag för 

framtida interventionsstudier med syfte att påverka utbildningssyn i positiv riktning.  

Som framgår av resultatet så kan man inte se några tydliga hierarkiska strukturer i de 

uppfattningar som framkommit. Enligt Tight (2015) är det vanligt att utfallsrummen i forskning 

genomförd med en fenomenografisk ansats kan ordnas i nivåer där det finns en övergripande 

kategori som är mer utvecklad och som också inkluderar de underliggande nivåerna. I andra 

studier som genomförts med en fenomenografisk ansats har den övergripande och mest 

utvecklade kategorin också varit den som varit den önskvärda. De fenomen som man sökt 

uppfattningar om har varit exempelvis hur man ska förstå kroppar i rörelse (Marton m.fl., 2004) 

vilket är en del av undervisningen i fysik. Ett sådant fenomen har ett korrekt svar som man vill 

att undervisning ska bibringa de studerande. När det gäller utbildningssyn finns inget sådant 

önskvärt och korrekt svar. Däremot kan det ju vara så att en viss utbildningssyn är kopplad till 

framgångsrika studier. Som framgått är det utbildningsmotstånd som är framträdande bland 

pojkar en möjlig orsak till att pojkar presterar sämre än flickor i skolan (Heikkilä, 2018). Frågan 

är om det finns andra sådana mönster och samband. Kan man se att en viss utbildningssyn är mer 

gynnsam när det kommer till studieprestationer eller för att undvika avhopp från exempelvis 

gymnasiet? Om så är fallet finns det i så fall möjligheter att påverka utbildningssynen i en 

riktning som gynnar skolprestationer? Detta är intressanta frågor som skulle kunna besvaras med 

en forskning som inriktar sig på utbildningssynen hos elever i svenska skola. 

8.4. Pedagogiska konsekvenser 
De pedagogiska konsekvenserna av ökad förståelse för grannskapseffekter och dessa eventuella 

påverkan på skol-och utbildningssynen är av olika karaktär och återfinns på olika nivåer i 

skolsystem. 

För det första finns en klassrumsnytta med en fördjupad förståelse för olika skolsyn och 

hur dessa kan vara kopplade till olika orter. Det gör anpassning av undervisningen möjlig. Om 
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dessutom ökad kunskap kan erhållas om hur uppfattningar av skolan kan förändras i för 

skolresultaten gynnsam riktningen är ännu mer vunnet. 

För det andra finns en organisatorisk nytta med en fördjupad förståelse för den skol- och 

utbildningssyn som råder i det geografiska område som skolan verkar i. Det gör att tilltalet vid 

kommunikation med det omgivande samhället kan anpassas och att interaktionen hem och skola 

kan göras mot bakgrund av en djupare förståelse av den bild av skolan som kan finnas inom 

familjerna. 

För det tredje är det intressant på skolsystemnivå eftersom åtgärderna som skapar de mest 

gynnsamma villkoren för skolsystemet att verka torde skiljas sig mellan Bergslagen och 

storstadsområden. 
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11. Bilagor 

11.1. Bilaga 1 

FRÅGOR FÖR INTERVJU 
Dubbelchecka teknisk utrustning!! 

Inledning 

Presentation av mig själv och omständigheter kring intervjun. Tiden som är avsatt är 30 minuter 

och intervjuaren ska påminna om vad intervjudata ska användas till, d.v.s. en uppsats inom 

pedagogikämnet på Örebro universitet. Också att under all hantering av intervjudata hålls 

identiteten hos respondenten anonym. 

Inledande frågor 

Uppväxtort?  

• Bott på samma plats länge? Flyttat? 

Familj?  

• Föräldrar och deras yrkes och utbildningsbakgrund, syskon, släkt i närheten av 

bostadsorten  

Skolgång?  

• Var har respondenten gått i skola? 

Gymnasieskola?  

• En bekräftande fråga rörande gymnasievalet. Övergång till huvuddelen av 

intervjun. 

Frågor rörande val till gymnasiet (Behöver modifieras för elever på IM) 

Varför valde du att gå just det här programmet? 

• Diskuterade du ditt gymnasieval med andra innan du beslutade? Föräldrar? SYV? 

Kompisar? Andra? 

Varför valde du att gå just på den här skolan? 

• Diskuterade du beslutet att gå här med andra? Föräldrar? Kompisar? Andra? 

Vad säger dina kompisar om ditt val? 

• Har du kompisar i din klass? På programmet? 

Vad säger dina föräldrar om ditt gymnasieval? 

Var det någonsin aktuellt att du skulle gå på någon annan skola? 

• Varför? Varför inte? 

• Uppföljande frågor 
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Frågor rörande hemmet? 

Pratar ni om skolan hemma? Vad har dina föräldrar för inställning till din skolgång? 

• Fanns det andra släktingar som pratar med dig om skolan? Andra vuxna? Vad 

säger de? 

Frågor rörande framtiden 

Vad tror du att du kommer att göra när du har gått ut gymnasiet? 

• Finns det mål för livet? Yrkesmässiga? Andra? 

• Finns det steg som ska tas? Långsiktighet?  

• Var? I närområdet? Utomlands? 

Frågor rörande studieframgång 

Hur tycker du att det går för dig med studierna här på »skola«? 

• Uppföljande frågor. Var det likadant på grundskolan? Är det stora skillnader mot 

grundskolan?  

Hur mycket tid lägger du ner på dina studier? Tycker du att det är för mycket/lite? 

Vilken del av studierna tycker du är svårast? Lättast? Varför? 

Är du orolig för att misslyckas med dina studier? Vad händer om du gör det? 

• Är det någon av dina kompisar som misslyckats med sina studier?  

Hur viktigt är utbildning i dagens samhälle?  

Frågor rörande kunskap 

Hur ser du på kunskap? Är du en nyfiken person? 

• Är du specialintresserad av något som du kan mycket om? 

• Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

Det är inte så långt kvar till dess att du går ut från gymnasiet. Känner du dig redo för det?  

• Har du de förmågor som du tror krävs för att gå ut i vuxenlivet? Om inte, vad 

saknas? 

• Vad skulle du vilja lära dig mer om? 

Vad tror du är det viktigaste du tar med dig från den här tiden i ditt liv då du gick här på 

gtmnasiet? 

• Vad tror du är det viktigaste du tar med dig från dina gymnasiestudier? 

Avslutning 

Är det något som du skulle vilja ta upp som du tycker fattas/som vi inte tagit upp? 

Är det något svar som du skulle vilja komplettera eller korrigera? 

Tack för att du delade med dig av dina erfarenheter från skolan! 
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11.2. Bilaga 2 

Deltagande i en intervju i en pedagogisk uppsats på magisternivå 
 

Bakgrund och syfte 

Jag är gymnasielärare och studerar för närvarande vid Örebro universitet där jag ska göra ett 

mindre forskningsprojekt.  Syftet med uppsatsen är att undersöka skillnader och likhet mellan två 

grupper gymnasielever när det gäller synen på skola och utbildning. Den ena gruppen kommer 

från Örebro och den andra kommer från några mindre orter i norra Örebro län. 

Intervjun med dig kommer att användas i mitt forskningsprojekt. Deltagande i intervjun är helt 

frivillig och även under pågående intervju får du avstå från att svara på frågor. 

Genomförande 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan skrivas rent. Sedan nedteckningen är gjord kommer  

materialet vara helt anonymt. Allt som du säger som gör att man skulle kunna identifiera dig 

kommer att plockas bort från utskriften. Det är bara undertecknad som kommer att känna till att 

just den här intervjun är gjord med dig. Om det något sammanhang citeras ur intervjun med dig 

så kommer du alltid vara anonym. 

Det bara undertecknad som kommer att använda materialet och bara till egen forskning. 

Intervjumaterialet kommer alltså inte att lämnas vidare till någon annan eller använda till något 

annat. 

Arkiveringen kommer att ske digitalt hos undertecknad. 

I alla avseende följs vetenskapsrådets riktlinjer ”God forskningssed” (2017). 
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