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Abstract 

In a society there are different social classes which are reforming according to certain 

researchers. Previous researches shows that children often ends up with the same lifestyle as 

their parents and if the child comes from a wealthy and high educated family, the child often 

have a brighter view of their future. 

 

Our purpose with this study is to see how children from different social contexts think about 

their future, focused on education and work. We have done interviews with children from two 

different social contexts and compared the answers.  

 

Our results are not as particular as the previous research, but we can see that children in a 

higher social context haven’t thought about their future as much as the children in a lower 

social context.  
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1.    Inledning 

Jämlikhet framhålls ofta som bra för samhället och många länder strävar efter att uppnå detta. 

Sverige är ett av världens mest jämlika länder och i Sverige får alla möjligheten att gå i skolan 

och förväntas även göra det, då Sverige har skolplikt. Många anser att ett jämlikt samhälle är 

ett bra samhälle där befolkningen mår bra och får bättre hälsa både psykiskt och fysiskt, det 

minskar brottsligheten och blir i allmänheten mindre våld (Wilkinson & Pickett, 2009). 

Pågående utveckling i Sverige går dock åt ökad ojämlikhet och ett skiktat samhälle verkar 

återskapas och leva kvar. Utbildning och skola har en central roll för att öka jämlikheten. 

Sverige har idag en skola för alla och undervisningen ska vara jämlik oavsett vilken 

samhällsklass du kommer ifrån. Det är ett fritt skolval där det ges möjlighet att välja skola 

själv, vilket enligt vissa forskare har ökat den sociala skiktningen igen. På 1800-talet var det 

bara vissa samhällsklasser som gavs möjlighet att utbilda sig, detta levde kvar fram till 

grundskolans start vid mitten av 1900-talet (Larsson, 2006). Idag gäller Lgr11 som 

styrdokument i alla skolor och enligt denna ska skolan skapa en livslång lust att lära och alla 

elever ska ges samma förutsättningar i skolan. Skolan ska utveckla elever så långt det är 

möjligt efter varje individs egen förmåga (Skollagen 2014:458). 

Statistik visar att det fortfarande finns stora skillnader i olika delar av vårt samhälle kopplat 

till social bakgrund. Det finns studier som visar att där utbildningsnivån är hög finns också en 

högre social status och vid lägre utbildningsnivå är också arbetslösheten högre (SCB). Barn 

som har föräldrar med högre social status samt högre utbildning och betyg har en ljusare syn 

på sin framtid (Oscarsson 2005), och det är familjen som har störst påverkan för hur det 

kommer att gå för barn i skolan (Wilkinson & Pickett 2009, s.119). 

Trots att Sverige är ett jämförelsevis jämlikt land finns också en tydlig ojämlikhet. Det finns 

grupper som lever under olika omständigheter och har därför olika förutsättningar för att 

forma sina liv. Samhället är uppdelat i olika sociala skikt (Edling & Liljeros 2010, s.9). 

Sociala skikt formas av en homogenitet, de som tillhör samma skikt delar oftast samma 

intressen och smak. På grund av detta kan social skiktning ge känslan av att man tillhör något. 

Men den sociala skiktningen i samhället är inte oföränderlig eftersom människor hela tiden 

handlar och ändrar eller bygger på sina relationer och handlingar. 

Det finns olika sätt att använda klassbegreppet, men en gemensam nämnare är att det handlar 

om människor och kategorisering av dem. Stefan Svallfors (2010, s.36 f) menar att man ska 
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skilja på klassbegreppet från begreppet status. Klassbegreppet handlar om arbetsdelning och 

försörjning medan begreppet status handlar om vem som anses vara över- respektive 

underordnad. Vi väljer att använda begreppet social kontext då det innefattar flera olika delar.  

Den forskning som finns på elevers framtidsvisioner, till exempel Vilgot Oscarsson (2005), 

har gjorts på äldre barn och resultaten visar på att man i hög grad har påverkats och påverkas 

av det sociala skikt man har levt och lever i. I denna undersökning kommer vi att undersöka 

om elevers framtidsvisioner är påverkade redan i en tidigare ålder än dessa tidigare 

undersökningar. Vi kommer därför att utföra undersökningen i två skolor i olika sociala 

kontexter bland elever i årskurs 3. Vi hoppas att resultatet av denna undersökning kan ge en 

syn på om barns framtidsvisioner är påverkade redan i tidig ålder av det samhälle de lever i. 

1.1 Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att undersöka hur barn från olika kontexter ser på framtiden 

med tonvikt på utbildning och yrke. 

 Hur ser barns framtidsvisioner ut när det gäller utbildning och yrke? 

 Vilka skillnader finns i framtidsvisioner mellan barn från olika sociala kontexter? 

 På vilka sätt kan framtidsvisionerna förstås ur ett klassperspektiv? 

1.2 Disposition 

Vi kommer först att presentera teoretiska perspektiv på klassbegreppet och hur det påverkar 

samhället. Vi kommer även att presentera tidigare forskning på området. Därefter kommer en 

framställning om den metod vi använder och varför vi valde just denna. Vårt resultat 

presenteras sedan i teman utifrån vår frågeställning. Vi avslutar med reflektion och 

sammanfattning. 
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2.    Tidigare forskning och teoretiska 

perspektiv 

I detta kapitel kommer vi först att presentera olika empiriska studier som har gjorts om social 

skiktning med unga i fokus och med tonvikt på utbildningsfrågor. Vi kommer sedan att 

presentera teoretiska perspektiv på klass och social skiktning. Detta för att skapa en bild av 

den tidigare forskning som finns och ge en förståelse för vårt val av urval. 

Vi upptäckte snabbt att det inte finns mycket forskning på detta ämne, och då främst inte på 

yngre barn. Vi presenterar här den forskning som finns och kan kopplas till vår studie, vissa 

delar är mycket innehållsfattiga då den tidigare forskning som finns inte innehållit mer 

detaljer.  

2.1 Skolans samhällsbetydelse 

Under 1940-1960-talen skedde en förändring i Sveriges skolsystem. Från ett skolsystem som 

var uppdelat med olika linjer skulle det nu bli en homogen skola som skulle innehålla en 

utbildning som var likvärdig oavsett var i landet man bodde. Under denna tid var skolan styrd 

av staten men detta kom att ändras under 1990-talet då ansvaret lades hos kommunerna. 

Under 1990-talet kom även skolvalsreformen vilket innebar att elever och föräldrar nu kunde 

välja själva vilken skola de ville tillhöra, det fria skolvalet. Detta innebar att skolan i Sverige 

blev mer och mer uppdelad då skolorna med sämre rykte valdes bort och i samband med detta 

ökade segregationen (Trumberg 2011, s. 12 f). Trots det fria skolvalet är uppdraget detsamma, 

att eleverna får samma chanser att utvecklas till sin fulla potential och få samma möjligheter i 

livet (Lgr11). 

Många svenska städer är idag segregerade. Detta innebär att invånarna lever uppdelat efter 

samhällsklasser där det gäller inkomst, utbildningsnivå och etnisk bakgrund. Skolmiljön blir 

mer och mer segregerad och rätten att välja skola har ökat segregeringen ytterligare menar 

många forskare. De trycker även på att hemmakänsla och trygghet är en viktig aspekt för en 

rumslig utbredning av barns vardagsliv, att ju mer barnen är utanför sitt eget bostadsområde 

desto större känslomässig anknytning får de till dessa platser. Detta gör att de ser mer 

enhetligt på samhället och inte skapar ett vi och dom-tänk. Barn från medel -och högklassen 
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rör sig mer utanför bostadsområdets gränser och de barn som lever i en lägre samhällsklass är 

endast inom sin egen bostadsdel. (Van der Burgt 2010). 

2.2 Syn på framtiden 

Vilgot Oscarsson (2005) har gjort en omfattande enkätstudie bland högstadieelever om deras 

syn på framtiden. Han finner ingen skillnad mellan kön, däremot framgår att elever med 

föräldrar som har högre social status med högre utbildning och betyg har en ljusare syn på sin 

egen framtid. George Herbert Blumer (1969) menar också att man följer ett liknande mönster 

i sina val som de personer man har i sin närhet så som familj och samhällsklass. Både 

Oscarsson (2005) och Blumer (1969) menar att man följer sin egen grupps mönster till stor 

del och att detta har större inverkan på barnet än skolan har.  

Richard Wilkinson & Kate Pickett (2011) har kommit fram till att det är familjesituationen 

som väger allra tyngst för vilka resultat utbildning leder till och då hur det kommer att gå för 

barnet i skolan samt i eventuella framtida fortsatta studier. De barn som klarar sig bäst i 

skolan kommer från familjer där föräldrarna har högre inkomster och mer utbildning, de 

menar också att det påverkar positivt om det finns referenslitteratur och annat i hemmet som 

är tillgängliga för barnen som handlar om utbildning. En annan del som påverkar är 

föräldrarnas engagemang i barnens utbildning. Författarna påpekar dock att en bra skola också 

spelar stor roll. Därmed kan vi se att klassamhället återskapas på ett likartat sätt 2011 som 

1969 enligt dessa studier.  

Svallfors (2010) hävdar även han att en persons klassbakgrund påverkar hur det går för 

personen i skolan, detta menar han ligger till grund i vilken information man har tillgång till 

och hur man känner inför att ta studielån och att misslyckas i utbildningen. Han menar att arv 

som kan göra att man inte behöver ta ett studielån och att sociala nätverk kan underlätta att få 

ett arbete efter utbildningen, vilket gör att barn från högre klasser väljer att studera vidare och 

då återskapas klassamhället.  

I en specialstudie i Finansdepartementets långtidsutredning 2008 kommer Nikolay Angelov, 

Per Johansson & Louise Kennerberg fram till slutsatsen att barn från högre samhällsklasser 

har högre betyg samt utbildar sig mer än de från lägre samhällsklasser. Den primära effekten 

kallas det då de har högre betyg och att de utbildar sig högre kallas den sekundära effekten. 

De menar att dessa orsakas av att förälder och barn har ett stort samspel i frågan och att de har 
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olika syn på utbildning i olika samhällsklasser. Även de hävdar att skolan spelar mindre roll i 

frågan och inte påverkar i så stor utsträckning. 

2.3 Utbildningen och ekonomi 

Socialstyrelsen kom år 2010 med en rapport om sociala förhållanden. I denna kom de fram till 

att en av de viktigaste faktorerna för ungdomars framtid är utbildning, ju tidigare en elev 

slutar skolan desto sämre tenderar framtiden att bli. De hävdar också att de barn som går ut 

grundskolan med låga eller ofullständiga betyg har en högre risk för psykosociala problem i 

framtiden, t.ex. kriminalitet, bidragsberoende eller missbruk. De barn som växer upp i 

familjer med ekonomiska bistånd lämnar grundskolan med mycket lägre betyg än barn som 

lever i ekonomiskt stabila familjer. 

Det är många unga vuxna mellan 20-24 år som står utanför arbetsmarknaden och därför har en 

höjd risk för fattigdom. Barn som växer upp i fattigdom har ökad risk att bli fattiga som 

vuxna. Ju lägre inkomst föräldrarna har under barnens uppväxt, desto högre är sannolikheten 

att barnen själva hamnar i de lägre inkomstskikten när de blir vuxna. Likaså blir barn till 

höginkomsttagare ofta själva höginkomsttagare när de blir vuxna.   

Skolprestationer är något som kan påverkas, till skillnad från kön eller social bakgrund, och 

om samhället vill förbättra framtidsmöjligheterna för utsatta barn är det därför viktigt att ge 

dessa barn mycket stöd i skolgången. (Socialstyrelsen 2010) 

2.4 Klassamhället återskapas 

De personer som tillhör ett socialt skikt kan känna att de tillhör något, och det är denna grupp 

som utgör en klass. Det sociala skiktet är i ständig förändring då människor integrerar och 

ändrar i sina relationer. Klassbegreppet kan också användas i detta sammanhang och berör då 

arbetsdelning och försörjning. En viktig faktor för hur människor ser på sina möjligheter är 

vilka resurser de har att tillgå, ofta ekonomiska, men också kunskapen om vilka 

valmöjligheter kan påverkas av vilket socialt skikt man lever i. Vägen till ett högre skikt går 

ofta via utbildning, och då barnen har olika förutsättningar som tidigare nämnts så påverkar 

också deras möjligheter för framtiden. (Svallfors 2010) 

 

Anders Trumberg (2011) har skrivit en avhandling inom kulturgeografi där hans material 

består av data från SCB, skolval inom kommunen samt intervjuer med olika tjänstemän, 
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politiker och rektorer. I avhandlingen undersöker han hur elevers skolval har sett ut under 

åren 1992 till 2010. I denna avhandling beskriver Trumberg (2011 s. 24f) begreppet 

”grannskapseffekten” som något som påverkar de val och förhållningssätt olika individer har. 

Han menar att detta kan påverka hur och var individer väljer att leva sitt liv, men det kan 

också vara en bidragande faktor till att olika samhällen får olika rykten. Om ett visst område 

exempelvis ger invånarna möjlighet till arbeten som kräver de kvalifikationer som invånarna 

har, så kan flera av samma socioekonomiska bakgrund välja att bosätta sig i det området. Om 

det är många invånare av samma etniska bakgrund så kan flera välja att bosätta sig där för att 

få en känsla av trygghet och gemenskap. Trumberg (2011) drar även slutsatsen att föräldrars 

socioekonomiska position är betydelsefull när det handlar om makten över vardagslivet, 

föräldrar med en svag socioekonomisk position har begränsat inflytande över sin egen 

vardagssituation. Han menar också att invånarnas etnicitet i ett samhälle tillsammans med 

sociala villkor och andra delar av samhällets syn på området påverkar invånarnas syn på sig 

själva och dess identitet. Alltså, när olika medier skapar en stereotypisk bild av ett område 

präglas också detta i de olika institutioner som finns där, såsom skolan. 

2.5 Summering 

Vi kan nu konstatera att forskning pekar på att samhällsklasser finns och att det påverkar 

barnens framtid på olika plan, allra främst utbildningsmässigt samt ekonomiskt. Det är ett fritt 

skolval i Sverige vilket gör att segregationen ökar enligt vissa. Det finns även tydliga tecken 

på att samhällsklasser återskapas då forskning bland annat visar att föräldrarna har störst 

påverkan på barnen och att man ofta följer sin egen grupps mönster. Forskningen som finns, 

både från mitten av 1900-talet och in på 2000-talet visar på samma mönster i återskapandet av 

klassamhället.  
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3.    METOD 

Här presenterar vi vårt val av metod för studien med våra övergripande val, metoddiskussion, 

urval och genomförande. En viktig del i kapitlet är etiska överväganden på punkt 3.4.  

3.1 Övergripande val 

Undersökningen är inriktad på att studera hur barn som kommer från olika delar av samhället 

ser på sin framtid. Eftersom vårt fokus ligger vid att undersöka hur barnen själva ser på sin 

framtid har vi använt oss av semistrukturerade intervjuer. För att barnen inte skulle bli 

påverkade av varandra valde vi att utföra intervjuerna enskilt. I en barngrupp finns det i 

princip alltid olika sätt att tänka och förstå sin omvärld. De erfarenheter ett barn har spelar roll 

för hur barnet tänker och i sin tur hur ett barn skapar förståelse för saker. Barnen som har 

intervjuats går i årskurs tre, därför har endast barn med tillstånd av föräldrarna medverkat, 

enligt Vetenskapsrådets (2002) etiska riktlinjer, se mer i avsnittet etiska aspekter (3.4). 

Vid semistrukturerade intervjuer har ofta den som intervjuar färdiga frågor men 

ordningsföljden för frågorna kan variera. Dessa frågor är vanligtvis mer allmänt formulerade 

än vid en strukturerad intervju och det finns möjlighet till uppföljningsfrågor till det som 

anses relevant (Bryman 2008 s.341 ff). Barn utmanas att tala, tänka och reflektera i 

strukturerade samtal, exempelvis semistrukturerade intervjuer, och detta ger även lärande och 

tankemässig utveckling. Därför valde vi att använda oss av semistrukturerade intervjuer 

eftersom vårt syfte var att få fram vad den enskilda individen tycker och då är enskilda samtal 

att föredra. Detta ger även möjlighet för eleven att bli sedd och få en egen stund med vuxna 

som riktar hela sin uppmärksamhet mot just den.  (Doverberg & Pramling Samuelsson 2012) 

3.1.1 Metoddiskussion 

Valet att göra en kvalitativ studie var enkel. Vi ville ta reda på vad den enskilda individen 

tänker om sin framtid och för möjligheten att kunna ställa följdfrågor och öppna upp för eget 

tänkande ville vi göra intervjuer. Detta skulle inte ha varit möjligt vid en kvantitativ studie då 

det inte hade gett utrymme för barnen att själva reflektera och svara som de vill. Vår 

inriktning är semistrukturerade intervjuer och vi märkte efter vägen att det blev mer konkreta 

frågor än vi tänkt vid intervjuerna då barnen behövde hjälp på traven många gånger. Vi gav 

dem en stund att tänka men hjälpte dem sedan då de började skruva på sig eller liknande så att 

de inte skulle känna att situationen blev obekväm. Framtiden var relativt ny för de flesta 
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barnen att prata om och ibland märktes tydligt att de inte förstod vad vi ville få ut av frågorna, 

även därför fick de hjälp med mer konkreta frågor. Till exempel på frågan hur de bor blev 

många barn tysta, vi använde då följdfrågan om de bor i hus eller lägenhet eller på något 

annat sätt vilket är mer konkret. 

 

Vi kan se en problematik i att vi inte träffat barnen före intervjutillfället och att det kunde 

medföra viss nervositet hos barnen. Vi gjorde vårt bästa för att skapa en bra samtalssituation 

genom att börja fråga barnet mer vardagliga frågor om den själv och familjen och informera 

om vad vi gjorde där och hur det skulle gå till (Doverborg & Pramling Samuelsson 2012). 

En av de frågor vi ställde till barnen var om de tyckte att det var viktigt med skolan. Här 

uppfattar vi att eleverna tenderade att svara på frågan på detta sätt för att tillfredsställa oss 

som intervjuare och reflekterade inte så mycket över vad de själva tycker. Detta bemötte vi 

med att ställa följdfrågor som t.ex. varför de tycker att skolan är viktigt.   

  

3.2 Urval 

Inför denna undersökning gjorde vi ett målinriktat urval. Att göra ett målinriktat urval innebär 

att forskaren väljer ut personer som skulle passa forskningsfrågorna, och urvalet görs ofta på 

flera nivåer (Bryman 2008). Vi har gjort vårt urval på olika nivåer för att få respondenter som 

bäst passar vår undersökning. Vi började med att välja ut två skolor i olika sociala kontexter, 

där det skiljer sig väldigt mycket vid utbildningsnivå, arbetslöshet och andel med utländsk 

bakgrund. Vi valde sedan att utföra intervjuerna i årskurs 3 vid vardera skola, detta för att 

barnen förhoppningsvis kommit lite längre i uppfattningen om skolan och deras framtid men 

inom den ålder vi kommer att möta barn i vårt framtida yrke. Vi skickade ut brev om 

medgivande till alla föräldrar i klasserna och klassläraren i de två tillfrågade klasserna har 

sedan valt ut barnen som intervjuats efter riktlinjer om att ha så stor spridning som möjligt i 

personlighet och kön bland de elever som fått medgivande från föräldrar. 

 

Vi har intervjuat fyra barn på vardera skola, alla dessa intervjuer används i studien. Skolorna 

vi har besökt är ifrån två skilda samhällskontexter där bland annat utbildningsnivå, 

inkomstnivå samt arbetslöshetsnivå skiljer sig mycket. Skolorna kallar vi för skola A och 

skola B. 
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Område 
 

Kommunen Skola A Skola B 

Arbetslöshet 

Källa: kommunens hemsida
1
 

 

Under 10 % Låg 

(Under 5 %) 

Medel 

(ca 15 %) 

Eftergymnasial utbildning (Föräldrar skola A + B) 

Källa: www.siris.skolverket.se 

 

Ca 60 %   Medel 

(ca 60 %) 

Låg 

(ca 30 %) 

Andel med utländsk bakgrund 

Källa: www.siris.skolverket.se 

 

Ca 30 % Låg 

(Ca 15 %) 

Hög 

(ca 70 %) 

Som tabellen visar finns en markant skillnad mellan de två olika bostadsområdena  

3.3 Genomförandet 

3.3.1 Särskilda överväganden 

Några utgångspunkter som är bra att utgå ifrån enligt Doverborg & Pramling Samuelsson 

(2012) är först och främst att välja en lugn plats där det inte finns något som stör. Att den 

tekniska utrustningen finns på plats och fungerar är viktigt att ha koll på innan man startar 

samtalet. Författarna menar att det är en stor fördel att spela in samtalet för att kunna gå 

tillbaka och lyssna igen, och för att kunna hålla fokus på barnet och inte på sina anteckningar. 

Hur länge ett samtal skall pågå menar de beror på barnets ålder, det skiljer också mycket för 

olika individer. För barn mellan 2-8 år rekommenderar de 5-35 minuter, de yngre barnen den 

kortare tiden och ju äldre de är kan samtalet pågå en längre stund. De menar att intervjuaren 

skall ha en känslighet för att känna av hur lång tid intervjun skall pågå för bästa resultat. 

Författarna hävdar också att det är viktigt att berätta för barnet varför man har samtalet och 

vad de skall handla om, detta skall skapa en god samtalssituation.   

Bryman (2008) menar också att det är viktigt att bekanta sig med miljön som barnet befinner 

sig i och att det i sin tur underlättar för tolkningen och förståelsen för det som barnet berättar. 

Även han påpekar vikten av att spela in samtalet och att intervjun utförs i en lugn miljö. 

Rekommendationen är att prova frågorna på andra barn innan, då barn kan tolka frågan olika 

och man kan behöva formulera om den. Detta kallas ofta pilotintervjuer, och genomförs före 

de intervjuer som kommer att användas i studien. 

                                                           
1
 Källan anges inte på grund av att hålla studien anonym för deltagarna  

http://www.siris.skolverket.se/
http://www.siris.skolverket.se/
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Det är viktigt att ge barnen tid att svara, tystnad är tillåtet och barnen kan behöva en stund att 

tänka efter. Att börja med öppna vida frågor för att sedan gå in mer specifikt på ämnet är att 

föredra. Det ger barnen chans att välja inriktning och tänka fritt för att sedan få hjälp på traven 

om det är svårt att komma vidare. Att gå direkt på uppmaning kan också vara bättre, tex att 

säga ”berätta för mig om…” istället för att fråga ”Kan du berätta för mig om…”, det 

sistnämnda ger barnet alternativet att svara nej. Att uppmana barnet att beskriva något är 

också bra, samt att ställa frågan på olika sätt om barnet inte förstår frågan vid första 

formuleringen. Varje barn skall lyftas som en individ och frågorna anpassas efter vägen till 

samtalet. Doverborg & Pramling (2012) menar även att det är viktigt att följa upp frågor och 

fånga det barnet tar upp, därför kan intervjuerna se olika ut med olika barn. Även Bryman 

(2008) menar att intervjuprocessen skall vara flexibel, att vikten skall ligga på hur den som 

blir intervjuad tolkar och uppfattar frågorna men att intervjupersonen följer någon form av 

manus. 

För att lyckas med detta strävade vi efter att ge barnen tid att svara, att använda oss av teman 

där vi hade öppna frågor och ställda följdfrågor till det barnen själva tog upp. 

3.3.2 Genomförande 

Vi har utfört pilotintervjuer med två barn som finns i vår närhet, sju och nio år gamla, som 

förberedelse inför de intervjuer som kom att användas. Vi utgick ifrån vår intervjuguide och 

några justeringar gjordes, däribland att vi sedan la in fler exempel på följdfrågor. Vi märkte 

att vi gärna ville ha fler frågor om barnet och dennes familj för att få en bild av hur barnets 

situation ser ut. Grunden för intervjuguiden var densamma. Vi märkte under pilotintervjuerna 

att de inte tog mer än cirka fem minuter att utföra. Denna tid räckte för att få fram det vi var 

ute efter hos barnen och vi beslutade därefter att inte hålla kvar barnen på intervju mer än vad 

som krävdes för undersökningen. 

Intervjuerna genomfördes på skola A och B under vårterminen 2016. Vi var två intervjuare 

som medverkade och intervjuerna skedde i respektive skolas lokaler. En av oss höll i samtalet 

och den andra medverkade passivt. Barnen informerades om sin rättighet att avbryta samtalet 

när som helst och att samtalet skulle spelas in. Intervjuerna skedde i grupprum i en så tyst 

miljö som var möjligt. En intervjuguide användes, denna var uppbyggd i teman som började 

med öppna frågor och mer konkreta frågor om barnet själv inte skulle berätta något direkt, se 

bilaga. Intervjuerna var cirka fem minuter långa. 
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Intervjuerna spelades in på ljudfil och vissa anteckningar gjordes. Ljudfilerna transkriberades 

och raderas sedan. Inga namn på barnen eller skolor finns med i denna undersökning och inte 

heller annan information som kan förminska anonymiteten. 

Intervjuerna har tematiserats och resultatet redovisas genom uppdelning under olika rubriker. 

Syfte och frågeställningar besvaras samlat i slutkapitlet.  

3.4 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002) beskriver fyra huvudkrav för etiska överväganden. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet innebär att deltagarna blir informerade om deras medverkan, att det är 

frivilligt och att de när som helst kan välja att avbryta. Även undersökningens syfte ska 

informeras. Samtyckeskravet innebär att forskaren får samtycke från deltagarna, om 

deltagarna är under 15 år måste samtycke från deras vårdnadshavare finnas. Då barnen i 

denna undersökning var under 15 år skickades en blankett om samtycke ut till föräldrarna som 

skulle skrivas under och lämnas in innan urvalet gjordes. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att det råder tystnadsplikt och att inga personuppgifter om 

individerna kommer att lämnas ut på något sätt. Nyttjandekravet innebär att informationen om 

deltagarna endast får användas för denna forskning, informationen får alltså inte användas 

eller lånas ut till någon annan. Vi har följt dessa fyra huvudkrav vid vår undersökning. 

Deltagandet är helt frivilligt och vi har gjort vårt bästa för att vara lyhörda för barns sätt att 

visa ointresse för att delta och då avbryta intervjun. (Ahrne & Svensson 2015 s.73) 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Reliabilitet handlar om resultaten från en undersökning blir likadana om undersökningen 

skulle göras igen eller om de är påverkade av olika variabler, såsom slump eller tillfällighet. 

Det handlar alltså om att få fram ifall ett resultat är pålitligt och fast eller inte. 

Validitet innebär att man undersöker det som är tänkt att undersöka. Dessa två är speciellt 

viktiga inom kvantitativ forskning, men det finns de forskare som använder sig av dem inom 

kvalitativ forskning också. (Bryman 2008, kap. 3 & 6) 
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Eftersom vår undersökning utgår från intervjuer med barn är resultaten mindre reliabla 

eftersom resultaten kanske skulle vara annorlunda om vi skulle göra intervjuerna igen. Svaren 

är också personliga, därför går det inte att påstå att liknande barn skulle svara likadant i en 

annan kommun tillexempel. 

4.    Resultat 

Vi utgår i resultatet från det material vi samlat in. Resultatet presenteras här och sedan förs en 

diskussion i nästkommande kapitel. Resultatet presenteras först med barnens 

socioekonomiska kontext, därefter barnens framtidsplaner och förhållningssätt till utbildning. 

Delen med barnens framtidsplaner har störst utrymme då detta innehåller den mest 

omfattande delen av studien. Detta kapitel delas upp i skola A och skola B var för sig och citat 

ifrån intervjuerna utgör stor plats för att ge en tydlig bild av barnens tankar.  

4.1 Barnens socioekonomiska kontext 

Alla intervjuade barn lever med två vuxna i hemmet och alla barn har minst ett syskon som 

bor hemma. Vid skola A bor alla de intervjuade barnen i hus och på skola B är det lika 

fördelat hur många som bor i hus respektive lägenhet. 

 

Alla intervjuade uppger att de lever ihop med två föräldrar, därför utgår vi ifrån åtta föräldrar 

på vardera skola, sammanlagt 16 föräldrar. På skola A är alla föräldrar yrkesverksamma 

förutom en som för tillfället är föräldraledig, 6 av 8 föräldrar har yrken som kräver 

eftergymnasial utbildning. Det ligger således i linje med den höga utbildningsnivå som 

kännetecknar bostadsområdet. Även alla föräldrar till barnen på skola B är yrkesverksamma, 

4 av 8 föräldrar har yrken som kräver eftergymnasial utbildning. På skola A ser vi yrken med 

chefsposition, inom finanssektorn men också inom offentliga sektorn och serviceyrken. På 

skola B är yrken inom service och offentliga sektorn representerade. Vi väljer att inte 

presentera föräldrarnas yrken ytterligare för att inte sänka graden av anonymitet, och har 

därför inte med några citat från intervjuerna.  

4.2 Barnens framtidsplaner 

Alla barn uppgav att de har pratat väldigt lite eller ingenting om framtiden hemma. Vid skola 

B berättade klassläraren att de arbetat med yrken och framtiden i skolan nyligen vilket 
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troligen påverkat elevernas kunskap och tankesätt kring framtiden. Vid skola B var det fler 

barn som pratat någonting om framtiden hemma medan alla elever på skola A uppgav att de 

har pratat mycket lite/ingenting alls hemma om deras framtid. Ett barn på skola B svarade på 

frågan om vad de då pratat om när de pratat om framtiden hemma att “Vad vi ska bli för jobb, 

vad ska vi göra i framtiden”. 

4.2.1 Skola A 

Några av barnen på skola A vet vad de vill ha för yrke när de blir vuxna. Några barn nämner 

att de vill ha ett estetiskt yrke som är kopplat till deras hobby och fritidsaktiviteter. Ett barn 

vid nämner att den vill ha ett yrke som kräver eftergymnasial utbildning och ett barn har ingen 

klar framtidsvision än. 

Intervjuare: Mm.. Har du tänkt nått på din framtid då? 

Barn: Inte så himla jättejättemycket… 

Intervjuare: Näe.. Har du nån tanke om vad du vill göra när du blir stor? 

Barn: Näe inte så himla mycket… 

Intervjuare: Näe.. Finns det nått jobb som du skulle vilja jobba med? 

Barn: Näe inte riktigt kommit på nånting än… 

Intervjuare: Näe.. Har ni pratat nått om framtiden hemma då? 

Barn: Inte så himla jättemycket. 

Intervjuare: Näe… Okej… Hur tänker du dig annars att ditt liv ser ut när du blir stor då? 

Barn: Hm… Bra. 

Här kan vi se att barnet inte har tänkt så mycket på sin framtid, varken om utbildning eller 

yrke. De har heller inte pratat så mycket om detta hemma men eleven uttrycker trots det 

tanken om att framtiden kommer att bli bra. Det verkar heller inte vara några problem för 

eleven att inte ha en klar framtidssyn än utan tar det som det kommer. 

 

Ett barn vill bli forskare. Följande episod följer i intervjun: 

Intervjuare: Du ska bli forskare? Vad ska du forska om då? 

Barn: Vet inte… 

Intervjuare: Mhm.. Hur gör man när man forskar då? 

Barn: Man… Tar reda på saker.. 

Intervjuare: Mm.. Till exempel vadå? 

Barn: Om det finns nån… Lila sjöstjärna eller nått… 

Intervjuare: Mhm...Vad spännande det låter! 

Barn: Mm. 

Intervjuare: Hur tror du att man kan bli en forskare då? Vad måste man lära sig för att bli 

det? 

Barn: Man måste ta reda på jättemånga saker. 
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Här har barnet en klar syn på sitt framtida yrke och säger sig veta vad yrket innebär och hur 

man går till väga för att uppnå drömmen. Att vilja bli forskare kan också tyda på att man ser 

att allt är möjligt i framtiden. 

 

Ett barn vill bli fotbollsproffs, men har även en plan B om den första inte slår in. Det är att bli 

brandman. 

Intervjuare: [...] Känner du nån som är brandman? 

Barn: Eh näe men våran klass har varit på en… på brandstation och då var det en som vi träffa 

han var jättesnäll så ja tror ja känner han lite 

Intervjuare: Aa.. Spännande! Hur tror du man kan bli brandman då? 

Barn: Man måste träna mycket och jag har hört talas om att man behöver gö… Kunna 

klättra… Trettio meter upp på en stege och dyka 25 meter och sen vet jag inte vad mer… Man 

behöver göra. 

Detta barn har också en klar syn på sitt framtida yrke men kan även tänka sig ett annat 

alternativ. Barnet säger sig även ha koll på vad som behövs för att bli brandman och tycks inte 

se några hinder för att uppnå detta. 

 

Ett barn vill ha som yrke att rida eller spela fotboll. 

Intervjuare: Vad sa du att du skulle vilja jobba med när du bli stor? 

Barn: Rida eller fotboll, för jag tycker lika mycket om båda för jag ska ju börja på fotboll 

också. 

Intervjuare: Mm… Spännande… 

Barn: Aa. 

Intervjuare: Vad tror du man måste lära sig för att kunna jobba med det då? 

Barn: Mycket träning… 

Intervjuare: Mm.. Känner du nån som jobbar med det? 

Barn: Näe.. Men jag känner en som har hästar… 

Även detta barn har två alternativ på framtidsyrken, dock är yrkena något mer abstrakta. 

Framförallt hästsport är en kostsam hobby och för att kunna försörja sig på detta måste man 

vara riktigt duktig vilket kräver mycket träning, som i sin tur leder till stora utgifter. Antingen 

har barnet inte så stor uppfattning av kostnaderna, eller så är detta inget hinder i denna familj. 

 

När vi frågar om hur framtiden kommer att se ut är det ett barn på skola A som pratar om sitt 

framtida hus och vi får en bild av att det är viktigt hur det kommer att se ut. 

Intervjuare: […] hur tror du att du kommer bo när du blir vuxen då? 

Barn: eh… snyggt hus … 

Intervjuare: mm 

Barn: ungefär som mitt hus … 
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Barnet vill alltså bo ungefär likadant i vuxen ålder som nu, vilket vi tolkar som att barnet trivs 

väldigt bra just nu i sin nuvarande boendesituation och vill ha det likadant i framtiden. 

4.2.2 Skola B 

Alla barn vid skola B vet vad de vill ha för yrke när de blir vuxna. Några av barnen vill ha 

liknande yrken som deras föräldrar. Ett barn på skola B nämner att den vill ha ett estetiskt 

yrke som är kopplat till sin hobby och fritidsaktivitet. Några barn vid skola B nämner att de 

vill ha ett yrke som kräver eftergymnasial utbildning. 

Ett av de intervjuade barnen vill bli konstnär. Barnet fick då frågan hur det kommer sig att 

denne vill bli konstnär och svarade då “Jag gillar att rita… Och måla…”. Barnet svarade 

även att man kan öva på detta vart man vill. Här kan vi se ett barn som har en positiv syn på 

sin framtid och inte ser några hinder så länge man tycker om det man gör. Detta kan även 

tolkas som att barnet inte ser någon större skillnad på fritidsintressen och yrken. 

 

Ett barn berättade att denne skulle skaffa ett jobb i framtiden. Sedan la denne till “Och sen ska 

jag… Först ska jag ha… Eller jag gå först på praktik.” Vid följdfråga om vilket yrke denne 

tror att den ska ha blev svaret att denne skall jobba som polis eller läkare. Sedan följer detta i 

samtalet: 

Intervjuare: Har ni pratat nånting om det hemma? 

Barn: Aa. Polis eller läkare. 

Intervjuare: Aha. När kom du på det? Har du vetat länge att du vill bli polis eller läkare? 

Barn: Ehh...Läkare… 

Intervjuare: Det har du tänkt på länge? 

Barn: Aa. 

Intervjuare: Mhm.. Vad tror du att du måste lära dig för att kunna va läkare då? 

Barn: [...] hur man… Hjälper barnen o vuxna så… 

Intervjuare: Mm.. Hur ska du lära dig det då? 

Barn: Ehm.. Först ska jag … Gå på universitetet så klart.. 

Intervjuare: Mm. 

Barn: Och då ska jag… Vad heter det … Ehh.. Lära mig det. Att jag ska… Aa… Lära mig. 

Intervjuare: Mm.. Och sen gå ut på praktik tänker du? 

Barn: Aa. 

Detta barn har en klar syn på sitt framtida yrke, även när det gäller utbildningen för att uppnå 

drömmen. Detta är även den ena av två barn som nämner någon form av eftergymnasial 

utbildning och säger det med en självklarhet.  
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Ett barn vill bli sjuksköterska, precis som en av sina föräldrar. Barnet vet också att man måste 

gå i skolan för att bli det. 

Intervjuare: Mm.. Vad vill du jobba med? 

Barn: Sjuksköterska. 

Intervjuare: Sjuksköterska… Har ni pratat om det hemma? 

Barn: Aa. 

Intervjuare: Mm.. Har du vetat länge att du vill bli sjuksköterska? 

Barn: Ja. 

Intervjuare: Mhm. Hur ska du göra för att kunna bli det då? Hur kan du lära dig allt man 

behöver kunna för att vara sjuksköterska eller kan du det redan? 

Barn: Näe 

Intervjuare: Näe.. Hur kan man göra för att lära sig det? 

Barn: Jag vet inte. 

Intervjuare: Vet inte.. Tror du man måste gå i skolan eller kan man lära sig själv? 

Barn: Måste gå i skolan. 

Här var svaren korta och koncisa men även detta barn har en klar syn på vad den vill arbeta 

med i framtiden, samt att man måste gå i skolan för att lära sig.  

 

Ett barn vill bli byggarbetare i framtiden. 

Intervjuare: [...] Vad skulle du vilja bli då? 

Barn: Emm… Vad hetere? Byggarbetare. 

Intervjuare: Okej! Hur tänker du att man måste kunna för att bli de då? 

Barn: Man måste lära sig bygga. 

Intervjuare: Aa 

Barn: Hemma kan man ha klossar o sen kanske man kan lära sig bygga. 

Intervjuare: Vart ska man lära sig det då? 

Barn: Ehm… Universitetet. Eller hemma. 

Intervjuare: Aa. Känner du nån som är byggarbetare? 

Barn: Hm. Näe. 

Även detta barn vet vad den vill arbeta med i framtiden samt att man måste lära sig att bygga 

för att arbeta som byggarbetare. Barnet har också gjort egna kopplingar och menar att man 

kan lära sig hemma med att bygga med klossar, vilket tyder på att barnet har funderat ganska 

mycket på arbetet. Detta barn är den andra av två som nämner någon form av eftergymnasial 

utbildning, dock får vi känslan av att barnet säger detta för att vi som intervjuare har berättat 

om universitetet.   

 

Ett barn pratar en del om sitt framtida hus. Barnet nämner flertalet gånger sitt framtida boende 

och ger oss en bild av att det är viktigt och skall vara stort. 
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Barn: För det har jag alltid önskat mig… Eller inte lägenhet utan en villa 

Intervjuare: Mm 

Barn: Aa.. Och så… Ska det finnas trappor, för det gillar jag. 

Intervjuare: Mhm 

Barn: Ehm och så ska det finnas en hiss 

Intervjuare: En hiss i ditt hus? 

Barn: Aa 

Intervjuare: Mhm 

Barn: För att om… Vad heter det.. Eh aa om det är stort så kan det finnas ju en hiss 

Här kan vi se att barnet har tänkt ganska mycket på sitt framtida boende och vi får känslan av att det är 

av stor vikt att huset är stort. Detta kan tolkas som att barnet har en dröm om någonting annat än den 

nuvarande situationen, kanske är det så att denne bor väldigt trångt och inte trivs med det just nu. 

 

Representerade visioner om framtida yrken på skola A är forskare, ryttare, fotbollsproffs samt 

en som inte hade någon uppfattning. 

Representerade visioner om framtida yrken på skola B är byggarbetare, polis/läkare, 

snickare/sjuksköterska, konstnär. 

4.3 Förhållningssätt till utbildning 

En av frågorna vid intervjuerna var vad de tycker om skolan och samtliga barn svarade att det 

är bra eller motsvarande. Alla barnen höll med om att skolan är viktig och svarade även att 

deras föräldrar tyckte det. Svaren här var mycket korta och inget barn utvecklade sitt svar 

vidare. Vid följdfråga vad som var viktigt svarade de flesta av barnen på skola B att det är för 

att man ska lära sig saker, ett barn vid skola B svarade på frågan varför det är viktigt att gå i 

skolan att “Man kan lära sig sen kan man kanske få jobb”. Ett barn svarade på frågan om vad 

dennes föräldrar tycker om skolan att “Dom tycker att det är jättebra för då får jag lära mig 

massa med saker”.  

På skola A var det inget barn som nämnde att det är viktigt att gå i skolan för att lära sig 

saker, utan svaren handlade mest om att det är viktigt att gå i skolan men inte varför. Något 

barn på skola A svarade att det är viktigt att gå i skolan för att “för att man vill inte missa 

nåt… och man får inte skolka från skolan…”. Ett annat barn svarade att “Aa väldigt viktigt” 

på frågan vad denne tycker om skolan. Intervjuaren bad barnet att utveckla svaret och barnet 

sa då: “Därför [...] Då kommer man inte kunna lära sig nånting om man går på jobbet… “.  
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5. Avslutande reflektioner 

Vi kan se att alla åtta intervjuade barn bor ihop med två föräldrar vilket ger dem en liknande 

familjesituation. Alla har också syskon. Vi kan se att den största skillnaden i det vi efterfrågat 

ligger i föräldrarnas utbildningsnivå, av den som eleverna kände till. Vid skola A har sex av 

åtta föräldrar högre än gymnasial utbildning tolkat från deras yrke, och på skola B har fyra av 

åtta detsamma. De yrken som barnen nämner att deras föräldrar har är till viss del lika men på 

skola A finns även chefpositioner och finanssektorn representerade, utöver detta är det 

serviceyrken och den offentliga sektorn som förekommer på de båda skolorna.  

 

5.1 Reflektioner av tillvägsgångssätt 

Många av de intervjuade barnen var mycket tysta och kom inte med långa svar någonstans i 

intervjun. Detta kan vi speciellt se på skola A då det förekommer mer konkreta frågor vid 

dessa intervjuer. Vi vet att barnen på skola B pratat om framtiden under lektionstid och om 

olika yrken, kanske har de fått fråga hemma och berätta om sina föräldrars yrken i skolan 

sedan, och därför visar speciellt stort intresse för dessa yrken. Att de pratat om framtiden kan 

ha gjort dem mer förberedda inför våra frågor, även om de inte kände till dem före intervjun, 

och därför hade mer utförliga svar. 

 

Vårt val att göra en kvalitativ studie anser vi ännu var klokt då vi fick fram vad barnen själva 

tyckte och tänkte och de gavs chansen att berätta vad de ville. Till exempel fick vi fram att två 

barn även hade tänkt på deras framtida hus och hur det skulle se ut och vara. Vi tror även att 

de barn som inte visste vad de ville göra i framtiden kände att det var helt okej att känna så, 

hade det t.ex. istället varit en enkät med frågor om utbildning så kan det ha skapat en känsla 

av otillräcklighet då man inte visste vad man skulle svara. De mer allmänna frågor om barnet 

och dess livssituation skapade en trygg samtalsmiljö vilket det troligtvis inte hade varit lika 

öppet för vid en annan typ av metod. 

 

Många av barnen från det området i en lägre social kontext, skola B, har en ljus syn på sin 

framtid och har både realistiska och logiska framtidsplaner. På skola A har barnen mindre 

uppfattning om sin framtid och hade inte pratat så mycket om det hemma. De yrken och 

planer för framtiden som uppvisade sig på intervjuerna var mer av en fantasifull form än en 
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verklig. På skola B uppgav alla intervjuade att det är viktigt att gå i skolan och lära sig det 

som krävs innan man kan jobba med det. 

 

Barn som pratade om yrken som att rita och måla kan vi se som att barnet är i en fas där det är 

ett intresse som styr vad man tänker på som sin framtid, att yrket är mer som en hobby som 

man kan lära sig hur man vill och var man vill. Även yrken som forskare och fotbollsproffs 

verkar vara av en mer fantasilik bild av framtidens yrke och det liknar mer en hobby som man 

måste lära sig massa saker efter intresse för att kunna bli. Vi ser också att ett yrke som dessa 

kan bero på att barnet inte ser några hinder och tänker att allt är möjligt i framtiden, kanske är 

utbildning rent utav en ickefråga i familjen då det är en självklarhet. De barn som tar upp 

yrken som polis eller läkare visade på mer inblick i hur det går till med utbildning för att få ett 

sådant yrke till exempel då barnet pratar om utbildning som en väg fram till jobbet - “Först 

ska jag gå på universitetet, såklart”. 

 

Något barn tycker det är väldigt viktigt att gå i skolan och har en viss kunskap om att det 

behövs för framtiden och sitt yrkesliv. Det barn som vill bli brandman har hört talas om vissa 

fysiska tester man måste klara för att kunna bli brandman vilket vi kan se är en relativt bra 

bild av yrket då de fysiska kraven är en stor del för att kunna arbeta som brandman. Barnet 

som vill bli byggarbetare visar på att denne tänkt sig att det både går att studera på universitet 

men även att man kan lära sig hemma. 

 

Det barn som inte alls har någon tanke om framtiden har inte heller pratat om detta något 

hemma. Vad vi vet har de inte heller pratat om detta i skolan och kanske har barnet aldrig fått 

någon öppning för ämnet eller funderat över det själv. 

 

Vi ser att övervägande del på skola A, som då ligger i en högre social kontext enligt 

statistiken, har barn som har en mindre klar bild inför framtiden och inte alls har pratat så 

mycket om det eller har en stark bild av att studera vidare, även om de anser det viktigt med 

skolan. Ett barn på skola A berättar varför det är viktigt att gå i skolan “För att man vill inte 

missa nått… Och man får inte skolka från skolan.” Här kan vi se att barnet har en bild av att 

man måste gå i skolan och att den är viktigt, men visar inte på någon kunskap om varför, utan 

endast att man inte får skolka. Detta kan tolkas som att föräldrarna har gett bilden av att 

skolan är viktig till barnet men inte gått in djupare på varför, utan att det kanske är självklart 

och en ickefråga. Dessa barn på skola A har även talat mindre om framtiden hemma än barnen 
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på skola B i denna undersökning, “inte så himla jättejättemycket” svarar ett barn på frågan om 

de tagit upp ämnet hemma. På skola B, som är i en lägre social kontext, har alla barn en klar 

eller hyfsat klar bild av vad de ska göra i framtiden och övervägande del har en bild av att de 

skall studera vidare på universitet eller liknande. Vi kan se ett samband med att dessa barn på 

skola B ser skolan som en möjliggörare och att utbildning är något man skall vara tacksam 

över och ta tillvara på. På skola A verkar inte utbildning ha en lika stor del av barnens tankar. 

 

Ett barn på vardera skola kopplar framtidsbegreppet till sitt framtida boende och vi uppfattar 

att detta är något som de har tänkt på och är viktigt för dem. Barnet på skola B tycker det är 

viktigt att bo i ett stort hus och barnet på skola A tycker det är viktigt att bo i ett hus som är 

snyggt. Detta visar tecken på att barnen i fråga har tänkt på framtiden men här handlar det om 

hur de ska bo, inte om deras framtida yrken. Här kan vi också se att ett barn trivs som denne 

lever i idag och vill ha det så i framtiden också, medan ett barn på skola B drömmer om 

någonting annat än den hemmiljö som denne lever i idag. 

5.2 Reflektion ställt mot tidigare forskning  

Trumberg (2011) hävdar, som vi tidigare skrivit om, att Sverige blir mer och mer uppdelat då 

det fria skolvalet ökar segregationen. Detta kan vi se enligt statistiken som finns över 

stadsdelarna, men i denna studie ser vi ingen tydlig uppdelning av detta. Den största 

skillnaden är utbildningsnivån hos föräldrarna och barnens syn på utbildning.  På skola B har 

generellt sett barnen en mer konkret bild av sin framtidssyn och att den kommer innehålla 

utbildning. På skola A tar inte barnen upp utbildning som en viktig del av framtiden, vilket vi 

tolkar som att det antingen är en ickefråga eller att de är ovetande om vikten av utbildning. 

 

Vi ser att alla barn har en ljus syn på sin framtid oavsett om den innehåller utbildning eller 

inte. Oscarsson (2005) fick som resultat i sin undersökning att barn i en högre social kontext 

har en ljusare syn på sin framtid, men detta är ingenting som vår studie visar på. Även 

Wilkinson & Pickett (2011) menar att familjesituationen spelar stor roll och att barn från 

högre social kontext klarar sig bättre i skolan. Vi kan genom vår studie se att barnen inte är 

nämnvärt påverkade av detta i årskurs tre gällande framtidsvisioner om utbildning och yrke. 

Socialstyrelsen (2010) liksom Blumer (1969) menar att barn ofta följer sin familjs mönster, 

detta kan vi se till en viss del då det var ett fåtal barn som ville ha liknande yrken som sina 

föräldrar. Vi kan även se att barnen följer familjens mönster om det är så att högre utbildning 
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är en ickefråga och en självklarhet i de högre samhällsklasserna till exempel, och det är därför 

som barnen inte nämner detta.  

 

Till sist vill vi kommentera det citat vi valt att döpa studien till, “först ska jag gå på 

universitet, såklart!”. Detta sägs av ett barn på skola B, som ligger i en lägre social kontext 

med föräldrar utan eftergymnasial utbildning, och barnet har en god syn på sin framtid och 

den innehåller eftergymnasial utbildning. Här ser vi att samhället ännu inte är återskapande 

i denna ålder. Vår slutsats är att den forskning som finns kan ifrågasättas då den främst är 

gjord på äldre barn och vårt resultat visar på att barnens framtidsvisioner inte är påverkade 

nämnvärt ännu av det samhälle de lever i. Undersökningen visar att samhället återskapas 

till viss del då vi kan se att vissa barn följer sina föräldrars mönster. Den stora skillnaden vi 

kan se är inställningen till utbildning och att de barn ifrån en lägre social kontext ser på 

utbildning och framtiden som en möjlighet medan barnen från en högre social kontext inte 

funderat lika mycket över detta. De frågor vi ställer oss efter denna studie är flera. När 

ändras detta och gör att barnen är påverkade av den samhällsklass de lever i? Vad gör att 

det ändras? Hur stor påverkan har lärarna på barnen? Sätter föräldrar med sämre 

förutsättning i samhället högre krav på sina barn för att de skall lyckas bättre än dem 

själva? Är utbildning en ickefråga i högre samhällsklasser? 
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Bilaga  

Intervjuguide 

Information om att det är helt frivilligt och man kan avbryta när man vill. 

OM DIG OCH DIN FAMILJ 

 Kan du berätta lite om dig själv? 

 Tycker du om, tycker inte om… 

 Vad gör du på fritiden 

 Kompisar – vad gör ni tillsammans, bor ni nära varandra… 

 Kan du berätta lite om dig och din familj? 

 Typ av boende 

 Vilka bor du tillsammans med 

 Föräldrar/vuxna/syskon 

 Kan du berätta lite mer om de vuxna du bor med? 

 Vad gör de när du är i skolan? (jobb, skola, sjukdom, pension, arbetslöshet) 

 Verkar det vara ett roligt jobb/skola? 

 Frågor som ringar in vad föräldrarna gör (om de inte vet) t.ex. vad har de på sig när de 

går till jobbet, om de är utomhus eller på kontor, om de har många arbetskompisar, var 

jobbet ligger, vad de gör på jobbet osv. 

 

DU OCH SKOLAN 

 Vad tycker du om att gå i skolan? 

 Hur tycker du att det går för dig i skolan? 

 Tycker du att det är viktigt att gå i skolan? 

 Vad tror du att dina föräldrar tycker om skolan? 

 

DU OCH FRAMTIDEN 

 Tänker du ofta på framtiden? Vad tänker du på? Vad tycker du är viktigt? 

 Pratar ni ofta om framtiden hemma? Hur det skulle kunna bli när du är vuxen? 

 Vad skulle du vilja göra/bli när du blir vuxen? Något särskilt jobb? 

 Känner du någon som gör det du skulle vilja göra? 
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 Vad tror du att du behöver lära dig för att jobba med det? 

 Hur gör man för att lära sig det? 

 Hur föreställer du dig att ditt liv ser ut när du är vuxen? 

 Tror du att man måste gå länge i skolan? Skulle du vilja göra det? 

 Var tror du att du kommer att bo när du blir vuxen? 

 Tror du att du kommer att ha någon familj när du blir vuxen? 

Är det något annat du vill berätta för oss?  


