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Possible selves är en dynamisk del av självkonceptet. 
Internationella studier har pekat på att akademiska 
possible selves kan vara en viktig förklaring till 
skillnader i skolresultat mellan olika socioekonomiska 
grupper. Dessa skillnader är högst aktuella i en svensk 
kontext. Samtidigt har sådana studier inte genomförts i 
Sverige. Avsikten med föreliggande kvalitativa studie 
var att studera hur pojkar från socioekonomiskt utsatta 
miljöer konstruerar skolans betydelse för sin självbild 
genom sina akademiska possible selves. Sju 
respondenter intervjuades och materialet analyserades 
med en Interpretativ Fenomenologisk Analys (IPA). 
Analysen frambringade fyra huvudteman: Social 
identitet som akademiskt jag; Svenska skolan som en 
möjlighet till klassresa – en välsignelse eller börda?; 
Självförstärkande strategier samt; Förlitande till 
lärarinteraktion som självreglerande funktion. 
Resultaten är i linje med tidigare forskning. Materialet 
pekar på att svårigheterna för ungdomarna att lyckas 
akademiskt ligger i en oförmåga till att självreglera sitt 
beteende så att det är i linje med akademiska possible 
selves. Resultaten är unika i avseendet att de visar att 
pojkarna förlitar sig till lärare som självreglerande 
funktion. 
 

 
Possible selves kan sägas vara ett uttryck för självets uppfinningsrikedom och konstruktiva 
karaktär samtidigt som de reflekterar i vilken omfattning självet är socialt förutbestämt och 
begränsat (Markus & Nurius, 1987). Possible selves, eller ”möjliga själv”, definieras av 
Markus och Nurius (1986) som de självbilder som ger självkonceptet sin dynamiska karaktär. 
Dessa självbilder omfattar föreställningar om vad en individ anser vara möjligt för denna att 
uppnå. Possible selves är socialt konstruerade och uppstår i en social kontext vilket innebär att 
sociala aspekter påverkar en individs utveckling av possible selves (Oyserman & Fryberg, 
2006). Ungdomar som växer upp i socioekonomiskt utsatta förhållanden är den grupp som har 
störst risk att misslyckas i den svenska skolan. Internationella studier har pekat på att 
akademiska possible selves är en viktig förklaring till skillnader i skolresultat mellan olika 
socioekonomiska grupper, vilket innebär att ungdomar som växer upp i socioekonomiskt 
svaga förhållanden ofta har en svagare akademisk självbild relativt ungdomar från starkare 
socioekonomisk bakgrund (Spitzer & Aronson, 2015). Forskningen som undersöker 
akademiska possible selves bland unga med svag socioekonomisk bakgrund har framförallt 
genomförts i USA (Spitzer & Aronson, 2015). Dessa skillnader är högst aktuella i svenskt 
kontext. Samtidigt finns till min kännedom inga svenska studier som ur ett psykologiskt 
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perspektiv relaterar skillnader i skolresultat mellan barn från olika socioekonomiska miljöer 
till akademiska possible selves. Avsikten med föreliggande studie är att genom intervjuer 
studera hur pojkar från svag socioekonomisk bakgrund konstruerar skolans betydelse för sin 
självbild. 
 
Möjligheter till klassresa 
Sverige har ett offentligt finansierat utbildningssystem som omfattar alltifrån förskola till 
grundskola gymnasium och högre utbildning. Det i huvudsak avgiftsfria systemet är tänkt att 
ge alla som bor i Sverige lika förutsättningar till utbildning. Målsättningen är att skapa ett 
samhälle där alla, oavsett socioekonomisk bakgrund, kan nå framgång i skolan. I regeringens 
budget för 2016 (s. 53) formuleras målsättningen som: ”Alla ska få växa och utvecklas i 
skolan till att bli de individer de vill vara. Utan tidiga insatser från samhället kan skillnader 
som har sitt ursprung i skilda uppväxtförhållanden växa och leda till framtida ojämlikheter i 
jobbchanser och inkomst, men även när det gäller möjligheten att delta aktivt i samhälls- och 
föreningsliv.” I teorin erbjuder det svenska skolsystemet, som är öppet för alla oavsett 
klassbakgrund, en möjlighet till klassresa. I praktiken kvarstår dock en tydlig länk mellan 
uppväxtförhållanden och studiebenägenhet. 
 
Skolverket har kartlagt gymnasiebehörighet bland barn som under läsåret 2013/2014 
avslutade årskurs 9. Bland de barn, hos vilka åtminstone en förälder hade eftergymnasial 
utbildning saknade enbart 5,4 procent behörighet. Bland dem vars mest välutbildade förälder 
hade gymnasial utbildning var andelen 16,0 procent. Bland dem vars föräldrar hade endast 
förgymnasial utbildning var andelen hela 43,8 procent. Det vill säga, risken att sakna 
gymnasiebehörighet var 8 gånger högre bland dem vars mest välutbildade förälder hade 
förgymnasial jämfört med eftergymnasial utbildning. Skillnaderna är också påtagliga baserat 
på elever med olika ursprung avseende föräldrars födelseland. Bland elever som är födda i 
Sverige med minst en förälder också född i Sverige var det 9,3 procent som saknade 
gymnasiebehörighet. Det kan jämföras med 15,3 procent bland dem födda i Sverige med två 
utlandsfödda föräldrar och hela 48,1 procent bland elever födda utomlands som invandrat 
efter 2005 (Skolverket, 2014). I den internationella PISA mätningen för 2009 noteras att 
elever som kommer från svag socioekonomisk bakgrund i Sverige har 2,6 gånger högre risk 
att ha svag skolprestation jämfört med elever från stark socioekonomisk bakgrund. Denna 
skillnad är något större jämfört med i det genomsnittliga OECD-landet (OECD 2012).   
 
Skillnader i skolprestation mellan socioekonomiska grupper bör tas på stort allvar, då 
skolmisslyckanden ofta är instegsporten till ett liv i utanförskap medan goda skolresultat ofta 
bäddar för senare framgång i livet. I samband med den statliga offentliga utredningen ”Unga 
utanför” (SOU 2003:92) genomfördes intervjuer med ett trettiotal ungdomar som hade 
kontaktats via olika yrkesgrupper som arbetar med unga. Intervjuerna visade att många av de 
ungdomar som befann sig utanför såväl skolsystemet som arbetsmarknaden hade en komplex 
problematik, kännetecknad av olika former av social utsatthet samt skolmisslyckanden. 
Utifrån intervjumaterialet drog utredarna slutsatsen: ”Många av de intervjuade har någon 
form av skolmisslyckande bakom sig. De kan ha blivit mobbade i skolan, de kan ha läs- och 
skrivsvårigheter eller de kan ha haft någon annan typ av problem som har lett till en ökande 
frånvaro och senare avhopp, inte sällan så tidigt som i grundskolans sjunde eller åttonde 
klass” (s.12). 
 
Possible selves  
I strävan efter att utöka förståelsen av själv-konceptet presenterade Markus och Nurius (1986) 
konceptet possible selves (svenska: möjliga själv). Tidigare ramverk betraktade själv-
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konceptet som slutet och i hög grad stabilt. En individs självkoncept innehåller bilder av 
individen, och speglar ett nuvarande tillstånd så som individen upplever det. Bilderna kan 
vara mer eller mindre framträdande beroende på individens inre tillstånd och sociala 
omständigheter. Possible selves är en del av självkonceptet. De är självbilder som ännu inte 
uppfyllts men som individen hoppas på att i framtiden realisera, eller också undvika. 
Författarna menar att possible selves influerar självkonceptet genom att nya possible selves 
konstrueras och uppnås. Den ursprungliga monolitiska förståelse av självkonceptet har i hög 
grad modifierats till följd av arbetet med possible selves som belyser självkonceptets 
dynamiska och multipla karaktär (Oyserman & Markus, 1990).   
 
Begreppet possible selves har utvecklats i kontexten för socialkognitiva studier samt med 
tyngdpunkt på relationen mellan motivation och socialkognition (Erikson, 2007). Inom 
forskningen faller possible selves in under två distinkta kategorier: positiva (önskade) och 
negativa (fruktade) (Markus & Nurius, 1986). Possible selves anses vara en individs kognitiva 
representationer av sig själv som agent i ett personligt framtida scenario. De tycks skapa 
tydliga bilder av hur livet skulle te sig om det fruktade självet blir till individens verklighet, 
eller hur livet skulle te som om det önskade självet inte realiseras (Erikson, 2007). Oyserman, 
Bybee, Terry och Hart-Johnson (2004) visar i sin studie att possible selves motiverar 
individen att kanalisera sin energi i riktning mot ett mål, givet att de innehåller strategier för 
att hantera den sociala kontexten inom vilken en possible self ska uppnås. Styrkan med 
konceptet om possible selves menar Erikson (2007) är att den sammanför självkonceptet, 
motivation samt den sociala och kulturella meningsskapande processen individen använder 
sig av för att tolka sin omvärld.  
 
Possible selves uppstår i en utvecklingskontext. Detta innebär att de mål som ska uppnås och 
som fyller innehållet i possible selves också reflekterar ett utvecklingsstadium. Under 
skolåren kretsar målen framförallt bland annat kring att vara kompetent och framgångsrik i 
skolan (Oyserman & Fryberg, 2006). I kontrast till vad man kan tro är det inte nödvändigtvis 
så att barn från socioekonomiskt svagare miljöer har en avsaknad av akademiska possible 
selves; förhållandet kan rentav vara det motsatta. Oyserman, Johnson och James, (2011) fann 
i sin studie att barn till föräldrar som levde i låginkomstområden med låg utbildning och 
okvalificerad status inte hade färre utan snarare fler skolfokuserade possible selves. Låg 
socioekonomisk status (familj och område) predicerade dock färre strategier till att nå positiva 
eller undvika negativa skolrelaterade possible selves.  
 
Balans mellan positiva och negativa possible selves 
Forskning kring possible selves har ofta studerat effekter av balans mellan positiva och 
negativa possible selves samt kvantifierat possible selves och korrelerat med utfall. Oyserman 
och Markus (1990) undersökte t.ex. relationen mellan innehållet i 13-16 åriga elevers possible 
selves och deras grad av brottsligt beteende. Forskarna utformade ett frågeformulär med 
öppna frågor där deltagarna fick beskriva positiva och negativa själv. Resultaten visade att 
elever utan brottsligt beteende visade på mer balans mellan positiva (t.ex. fullgöra 
universitetsutbildning) och negativa (t.ex. vara arbetslös) akademiska possible selves. De 
ungdomar som var brottsbenägna lyckades i hög utsträckning utestänga aspekter som kunde 
mildra möjligheterna för deras fruktade själv att bli till verklighet. De beskrev t.ex. ofta sina 
fruktade själv som att vara arbetslös och samtidigt uttryckte de sällan en balanserande positiv 
possible self som t.ex. sig själva akademiskt framgångsrika. Liknande resultat visar 
Oyserman, Grant och Ager (1995) där de studerar relationen mellan afroamerikanska 
ungdomar och skolprestation. Resultatet visade att det balansmässiga innehållet i 
ungdomarnas självbeskrivna possible selves predicerade senare skolrelaterad ansträngning, 
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ihärdighet och prestation. En förklaring till balansens effekt är att motivationen ökar då 
strävan efter att inte uppfylla det fruktade självet uppmuntrar individen att fokusera på 
tillblivande av sitt önskade själv. Genom att individen bibehåller en nivå av obehag sporras 
ansträngningarna (Markus & Nurius, 1986). Det negativa självets centrala roll i att skapa 
motivation är dock omtvistad. I en studie av (Oyserman & Saltz, 1993) som studerade 
ungdomsbrottslighet fann man inte några effekter av balanserade possible selves på 
motivation. Erikson (2007) skriver att negativa possible selves endast motiverar om de är 
accompanjerade av positiva possible selves.  
 
Självreglerande och självförstärkande strategier  
Possible selves kan fungera självreglerande på en individs beteende i individens strävan efter 
att uppnå eller undvika framtida målbilder. Därmed ökar sannolikheten för uppnå eller 
undvika possible selves. Att ha en positiv och en negativ possible self i samma domän ökar 
den självreglerande effekten (Oyserman & Markus, 1990). Oyserman, Bybee, Terry och Hart-
Johnson (2004) visar dock att det inte bara är balansen som avgör huruvida en possible self är 
självreglerande eller inte. Oyserman et al. (2004) var de första inom forskningsfältet som 
skiljde på självförstärkande och självreglerande strategier. De fann i sin kvantitativa studie att 
socioekonomiskt svaga åttondeklassare klarade sig bättre i skolan om de hade possible selves 
som verkade självreglerande. Författarna menar att självreglerande strategier motiverar 
genom att de innehåller insikt i hot samt planer på att hantera sådana hot som kan uppkomma 
i den sociala kontext i vilken en possible self ska uppnås eller undvikas. Författarna menar att 
individen, genom att ha strategier för att hantera situationer som kan verka hindrande i 
individens strävan, motiveras till att i nuet agera för att uppnå positiva samt undvika negativa 
possible selves. Självförstärkande possible selves menar författarna istället bibehåller och 
förstärker ett nuvarande beteende som individen önskar förändra. De kan till exempel ta bort 
den ångest som uppstår av insikten att nuvarande beteende inte är i linje med önskade 
possible selves. Detta sker genom att individen i stunden försäkrar sig om att denne i 
framtiden kommer att ha gått igenom en nödvändig beteendeförändring, utan att ha några 
tydliga strategier kring hur denna beteendeförändring i dagsläget ska komma till stånd.   
 
På liknande vis menar Gonzales, Bur- gess och Mobilio (2001) att mål och möjliga själv 
tenderar att agera affektreglerande och få oss att må bra för stunden. Om dessa mål och bilder 
är vaga och saknar en mer specifik plan och strategier kan de dock bli svåra att nå. En 
individs förhoppningar och tilltro till möjligheter formar dennes önskade själv (Cross & 
Markus, 1991). Det räcker dock inte att ha en optimistisk attityd – för att possible selves ska 
fungera motiverande krävs det att de är förenade med genomgående självanalys och 
bedömning av nuvarande situation (Oyserman et al. 2004). Rossiter (2007) menar att det är 
först när possible selves är förenande med en självkännedom som innebär en förståelse för de 
utmaningar som kan uppstå i kontexten inom vilken possible selves ska uppnås eller 
undvikas, som de kan fungera motiverande. Detta sker genom att de stimulerar individen till 
att sätta upp specifika mål och utveckla en fast handlingsplan kring hur possible selves ska 
uppnås eller undvikas.  
 
Socialt och personligt meningsskapande   
Enligt Oyserman, Bybee och Terry (2006) uppstår förutsättningar för att possible selves ska 
fungera självreglerande, och därmed motivera individen till att uppnå eller undvika en 
possible self, endast när strategierna matchar individens sociala och personliga identitet. De 
skiljer den sociala identiteten från den personliga där den förra innehåller specifika drag och 
målbilder som delas av en ingrupp. En individs repertoar av möjliga själv påverkas av 
individens tidigare erfarenheter, sociokulturella kontext och nuvarande situation. Oyserman 
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och Fryberg (2006) argumenterar för i sin genomgång av forskningsläget kring konceptet 
possible selves, att de alltid relaterar till en social verklighet, även när de är baserade på 
tidigare erfarenheter eller personliga värderingar. Tidigare erfarenheter av misslyckande eller 
framsteg relateras alltid till misslyckande och framsteg av jämförbara andra. På liknande sätt 
formas personliga värderingar och önskningar i en social kontext som innehåller 
föreställningar och förebilder kring hur man bör vara i egenskap av kvinna, barn, invandrare 
etc. När kontexten förändras kan possible selves göra detsamma. Forskning har visat att 
possible selves i hög utsträckning påverkas av sociala identitetsaspekter såsom 
socioekonomisk klass (Fryberg & Markus, 2003; Oyserman, Bybee & Terry, 2003). Spitzer 
och Aronson (2015) menar att ett arbete med elevers possible selves kan uppmuntra 
akademisk motivation och engagemang genom att eleverna får hjälp att se skolarbetet som 
relevant för deras sociala identitet.  
 
Roderick (2003, refererat i Oyserman et al. 2006) argumenterar för att ungdomar i 
socioekonomiskt utsatta miljöer inte får automatiska ledtrådar i konsten att utforma strategier 
för att uppnå eller undvika akademiska possible selves. Dessa miljöer innehåller med stor 
sannolikhet en hög andel arbetslöshet och låg andel högutbildade vuxna. Detta gör att 
ungdomarna får svårare att utforma strategier som leder till framgång eftersom det finns färre 
tillgängliga modeller att lära från. Ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden har 
därmed större risk att ha svårigheter med att koppla akademiska possible selves till det 
vardagliga beteendet, än ungdomar i miljöer där sådana ledtrådar automatiskt finns att 
uppfatta. Ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden kan visserligen uppleva sig ha ett 
abstrakt engagemang till skola och utbildning, och uttrycka höga förväntningar på akademiskt 
beteende. Samtidigt kan deras beteende dock snarare reflektera ett skolundvikande. 
 
Internationella studier visar att det finns könsskillnader i innehållet av possible selves bland 
skolungdomar. Självförtroende, kognitiv mognad och känslighet inför social kontext 
argumenteras för ligga bakom dessa skillnader (Oyserman & Fryberg, 2006). Detta är dock 
inte specifikt för akademiska possible selves men studier har funnit könsmässiga skillnader i 
akademiskt utfall som till exempel förklaras av att pojkars akademiska possible selves är 
mindre påverkade av andras misslyckande än flickors. Detta skulle kunna ha en effekt på 
utformandet av strategier där flickor är mer vaksamma för andras misslyckande och därmed 
utvecklar strategier som fungerar mer självreglerande. Generellt kan skillnader i 
självförtroende, kognitiv mognad och känslighet inför social kontext vara goda anledningar 
till att anta att det finns könsmässiga skillnader när det kommer till självreglerande kontra 
självförstärkande strategier (Oyserman & Fryberg, 2006). 
 
Syfte 
Syftet med föreliggande intervjustudie är att undersöka hur socioekonomiskt utsatta pojkar på 
gymnasiet uppfattar och konstruerar skolans betydelse för sin självbild. Detta görs med 
utgångspunkt i frågeställningen: hur uttrycker pojkarna akademiska possible selves samt 
strategier för att nå dem? Förhoppningen är att föreliggande studie ska kunna bidra till ökad 
förståelse för hur barn från svaga socioekonomiska miljöer kan motiveras till använda sin 
förmåga akademiskt.  

 
 

Metod 
 
Intervjudeltagare 
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Totalt intervjuades elva personer varav fyra exkluderades från analysen då de inte 
tillfredställande levde upp till urvalskriterierna om kön, etnicitet, bostadsområde och 
föräldrars utbildningsnivå. Samtliga kvarvarande sju respondenter läste första eller andra ring 
på gymnasiet med en snittålder på 17 år, (SD=0,8). Med undantag för två personer gick 
ungdomarna i sin ursprungliga årskurs. De två som inte läste med sin årskurs hade gått om på 
grund utav bristande språkkunskaper i svenska. Urvalet baserades på ett ”purposive” urval 
vilket innebär att informanterna, i linje med riktlinjer för IPA-förfarande, medvetet valts ut på 
grund av relevanta erfarenheter och demografi. Detta kombinerades med ett 
bekvämlighetsurval vilket innebär att respondenter råkade bli de som gick att hitta på den 
gymnasieskola där studien utfördes. För att rekrytera deltagare besöktes gymnasieskolan och 
en på skolan verksam kurator under skoltid. Kuratorn fungerade som en ”bro” mellan 
deltagare och studieutförare. I skolan hittades ungdomar till vilka syftet med besöket och 
studien presenterades. Därefter tillfrågades ungdomarna om de var intresserade av att 
intervjuas. Gruppen som undersökts är pojkar från familjer tillhörande socioekonomiskt svaga 
grupper. Kriterierna för socioekonomisk status är anpassade efter OECD:s definition av 
socioekonomisk status som utgår ifrån social, kulturell och ekonomisk status. Detta 
operationaliseras i studien som utbildningsnivå hos föräldrar (social status), etnicitet (kulturell 
status) samt boende i socioekonomiskt utsatta områden (ekonomisk status) (OECD 2012). 
Detta innebär i aktuell studie att ungdomarnas föräldrar som högst fick ha 
gymnasieutbildning. Såväl första som andra generationens invandrare var välkomna att delta i 
studien men båda föräldrar ska vara utlandsfödda. Ett område bedömdes som 
socioekonomiskt utsatt genom en kombination av låg medelinkomst och låg utbildningsnivå 
bland de boende.  
 
Datainsamling  
Kvale (2010) förespråkar semistrukturerade intervjuer för att skapa en empatisk och flytande 
dialog där intervjupersonernas upplevelser, erfarenheter och berättelser får goda 
förutsättningar till att komma fram. Smith (2007) rekommenderar semistrukturerade 
intervjuer för IPA-analyser då dessa skapar en flexibel struktur där samma frågor i så stor 
utsträckning som möjligt ställs men där modifikationer av följdfrågor och ordning följer 
beroende på vad som kommer fram under intervjun. Intervjuplanen bestod av tre 
frågeområden: 1) respondentens upplevelser av sin gymnasietid, 2) respondentens mål och 
förväntningar med gymnasietiden samt 3) hur respondenten föreställde sig själv i framtiden, 
efter att gymnasiestudierna är avslutade. Varje frågeområde hade en fast första fråga där till 
exempel första frågeområdet öppnades upp genom frågan: ”Kan du beskriva en vanlig 
skoldag?”. Allteftersom pojkarna gav sina beskrivningar kopplades frågor kring känslor och 
tankar på kring det som hade sagts. Varje frågeområde innehöll underfrågor som inte följdes 
slaviskt utan som fungerade som riktmärke kring vilka frågor intervjun skulle ge svar på.  
Frågorna var öppet ställda och jag undvek att ställa riktade frågor för att försäkra mig om att 
min förförståelse inte styrde frågorna och därmed svaren. Intervjuerna skedde i ett avskilt rum 
på ungdomarnas skola, i en bekant miljö som skapade förutsättningar för att ungdomarna 
skulle känna sig bekväma. Intervjuerna varade mellan 35 och 50 minuter. Snittet för 
intervjuerna låg på 43,13 min (SD=1.58). Intervjuerna spelades in på ljudfil och 
transkriberades därefter ord för ord, från början av intervjun till slutet. Namn på personer, 
områden och annat som går att härleda till specifika personer exkluderades i transkriberingen. 
Samtliga respondenter har fått fingerade namn i resultatdelen för att underlätta läsbarheten 
samt för att läsaren ska kunna följa analysen och hur väl resultaten speglar informanternas 
representation.  
 
Analys  
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Forskning på akademiska possible selves har framförallt bedrivits med kvantitativa ansatser. 
Erikson (2007) menar att sådana ansatser, som inte antar ett ideografiskt angreppssätt, riskerar 
att minska på validitet. Det finns snarlika begrepp, såsom idealjag, som tangerar possible 
selves samtidigt som de är distinkta från possible selves. Det finns därmed en önskvärdhet i 
att studera fenomenet kvalitativt. Jag har valt att använda mig av ramverket Interpretative 
Phenomenological Analysis (IPA) (Smith, 2004). IPA är en approach i kvalitativ metod som 
är teoretiskt rotat i kritisk realism och i det socialkognitiva paradigmet. Kritisk realism 
innebär en förförståelse av att verkligheten innehåller objektiva fakta men att individer skiljer 
sig åt i meningen som de tillskriver sina subjektiva upplevelser av dessa objektiva fakta. Det 
socialkognitiva paradigmet baseras på utgångspunkten om att mänskligt tal och beteende 
reflekterar dessa subjektiva skillnader i det sociala meningsskapandet. Syftet med IPA är att 
djupgående studera individers personliga och sociala världar genom att studera meningen 
bakom dessa personliga och subjektiva upplevelser (Fade, 2004). Angreppssättet är 
fenomenologiskt i det avseende att det innefattar ett detaljerat utforskande av personens 
livsvärld; ett detaljerat utforskande av individens personliga perception och/eller redogörelse 
av fenomenet, i motsats till att försöka generera en objektiv redogörelse av studieobjektet. 
Samtidigt är IPA kopplat till den tolkande och hermeneutiska traditionen i den mening att IPA 
belyser forskarens centrala roll i att skapa mening om deltagarens meningsskapande (Smith, 
2004). IPA omfattar även ett ideografiskt fokus där varje individ ses som separat och unik, 
snarare än att metoden främst söker efter gemensamma mönster (Smith, 2004). Detta är även i 
linje med Eriksons (2007) uppmaning om att anta ett ideografiskt angreppssätt för att öka 
validiteten vid studier av possible selves.  
 
Databearbetning  
IPA-analysen innebär ett noggrant bearbetande av varje fall för sig. Smith (2007) beskriver de 
olika stegen i en IPA-analys. Dessa riktlinjer har det utgåtts ifrån vid databearbetningen. I det 
första steget har intervjuer transkriberats en efter en, ord efter ord. Därefter har en första 
genomläsning ägt rum under vilken kommentarer till stycken och citat har markerats. Dessa 
kommentarer har en ocensurerad karaktär och grundar sig i associationer, spån, tankar och 
kopplingar. I de fall det bedömdes relevant har sedan dessa kommentarer abstraherats till 
teman som speglar den kvalitativa essensen av vad som har sagts. I nästa steg studeras dessa 
teman och dess relation till varandra. Lämpliga teman har sammanförts med varandra i en 
iterativ process där jag gått tillbaka till ursprungsmaterialet och stämt av så att teman speglar 
det som sägs. Slutligen skapas kluster av teman för det analyserade fallet och somliga teman 
börjar bli till överordnade koncept. Denna process har genomförts med varje fall för sig för att 
sedan i ett slutskede söka efter divergerande och konvergerande element i materialet och 
skapa slutliga huvudteman för det samlade materialet. I det slutliga steget av bildande av 
huvudteman har det, förutom den förekommande frekvensen av teman, även tagits hänsyn till 
rikedomen i passager där teman uttrycks, samt hur väl kluster av teman belyser andra delar av 
det övergripande materialet.  
 
Etiska överväganden  
Under studiens gång har forskningsetiska principer inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning har följts, vilket inkluderar de grundläggande kraven på 
information kring studiens syfte, samtycke, konfidentialitet och nyttjande (Vetenskapsrådet, 
2002). Introduktionsbrevet formulerades för att betona studiens syfte. Där framkom att syftet 
är att studera akademisk självbild bland ungdomar från socioekonomiskt utsatta områden. Till 
ungdomarna förmedlade jag syftet verbalt samtidigt som de fick läsa igenom 
introduktionsbrevet. Jag presenterade syftet med studien mer ingående i de fall ungdomarna 
visade intresse, dels för att kontrollera för urvalskriterier och dels för att de skulle förstå syftet 
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med studien mer ingående. När vi sedan sågs för att genomföra intervjun signerade de en 
samtyckeslapp. Där blev de påminda om att materialet behandlas konfidentiellt, att de är 
frivilliga till medverkan samt återigen syftet. Det belystes att de när som helst kunde avbryta 
och dra tillbaka sin medverkan.  
 

Resultat 

Analysen av intervjuerna frambringar fyra huvudteman: Social identitet som akademiskt jag; 
Svenska skolan som en möjlighet till klassresa – en välsignelse eller börda?; 
Självförstärkande strategier samt; Förlitande till lärarinteraktion som självreglerande 
funktion. Varje huvudtema innehåller i sin tur underordnade kluster av teman. Se tabell 1. 
 
  
Tabell 1. 
Huvudteman Kluster av teman  
Social identitet som akademiskt jag a) Bristande studieförmåga som funktion av 

socioekonomisk status  
b) Social tillhörighet i skolmiljö – etniska, 
sociokulturella och socioekonomiska 
barriärer 
c) Att bli dömd av ingruppen 

Svenska skolan som en möjlighet till 
klassresa – en välsignelse eller börda? 

a) Att ta sin chans (för familjens skull)  
b) Utveckla sin identitet (för sin egen skull) 
c) (Gymnasie-)utbildning för att försäkra sig 
om ekonomisk trygghet  

Självförstärkande strategier a) Självförtroende 
b) Innehållsmässigt vaga possible selves  
c) Social gemenskap som hot mot att uppnå 
akademiska possible selves 

Förlitande till lärarinteraktion som 
självreglerande funktion 

a) Styrande pedagogik 
b) Relation till lärare  

 
      
Huvudtema 1: Social identitet som akademiskt jag  

Det första huvudtemat innehåller tre kluster av teman: a) Bristande studieförmåga som 
funktion av socioekonomisk status, b) Social tillhörighet i skolmiljö – etniska, sociokulturella 
och socioekonomiska barriärer samt c) Att bli dömd av ingruppen 

Det första huvudtemat behandlar ungdomarnas tillhörighet till sociala kategorier och hur 
deras sociala identitet påverkar deras syn på sig själva i akademiska sammanhang. Etnicitet 
och kopplingen till lägre socioekonomisk status utgör centrala delar i ungdomarnas sociala 
självbilder och inverkar på hur de ser på sig själva i den akademiska miljön. Materialet 
avslöjar att somliga av respondenterna upplever svårigheter med att relatera till såväl lärare 
som elever som inte tillhör deras etniska och sociala ingrupp. De upplever även att utgruppen 
har svårt att relatera till dem. Detta skapar för somliga ett socialt samspel som väcker 
upplevelser av vara missförstådd och orättvist behandlad. I materialet finns även en dubbelhet 
kring att dömas av individer som inte tillhör, respektive tillhör, den sociala och etniska 
ingrupp som respondenten ingår i.  
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De flesta av ungdomarna uttrycker upplevelser av förvåning över vad som krävdes av dem för 
att lyckas med gymnasiestudier. De flesta har inte varit beredda på studiebördan och upplever 
att de har svårt för att hantera sina studieplikter. Millis är en av flera som beskriver hur han 
tänker kring den akademiska oförmågan som ett led i att komma från grundskolor i 
socioekonomiskt utsatta områden där eleverna inte lär sig vad som krävs av dem för att lyckas 
akademiskt i en gymnasiemiljö:   
 
- Det känns lite som att systemet är byggt för att de där stämplade ska faila. […] När jag blev 
klar med nian så tänkte jag att jag kan fortfarande sitta i klassrummet, kasta sudd på 
kompisar. Men det var inte så. Det var såhära kolla fram, gör ditt eget, försök klara dig. Det 
var svårt att passa in i den nya miljön. Det är inte alla som klarar det. Jag har några 
kompisar från samma skola. De gav upp första året. Det var så svårt […] att anpassa sig till 
en ny miljö, från grundskola till gymnasiet. Men fast andra skolor som inte ligger i typ Akalla, 
Husby, Rinkeby - jag tror dem har mer förberett eleverna att de kommer komma in på 
gymnasiet och det är en annan miljö. 
 
Några av ungdomarna upplever att de har en önskan att använda sig av sina erfarenheter och 
förmågor till att bidra till samhället, genom att utbilda sig samt vara verksamma på gymnasiet. 
Millis beskriver hur han, efter att han nu har bemästrat gymnasiesituationen, kan hjälpa andra 
elever från samma situation att hantera gymnasietiden. Han ser även sina erfarenheter som 
värdefulla för skolpersonal som han tänker har bristande förståelse och erfarenhet för 
ungdomar från socioekonomiskt utsatta miljöer:  
 
- Jag ville göra en förändring i skolan, och hjälpa nya ungdomar som kommer under första 
året och sånt, för när jag började ettan var jag överdrivet förvirrad. Det här med hela 
gymnasiet var nåt nytt för mig. Jag pluggade i XX. Man behöver inte plugga där, alla failar 
där ändå. […] Vi från failskolor får inte lära oss det i skolan gratis. Det är nåt jag fick bygga 
upp själv.  […] Grejen är dem är inte dumma eller rasister eller nåt sånt ba’ att de inte är 
utbildade själva på ett bra sätt. Ingen är född rasist, det är bara att de inte är utbildade. Det 
är mitt jobb att lära dem […] vi som är vakna eller hur man ska säga. […] Jag brukar såhär 
disprove deras stereotyper. 

Materialet visar på upplevelser av svårigheter med att relatera till gymnasieskolans sociala 
miljö. Somliga bär på upplevelser av att vara orättvist behandlade och/eller missförstådda och 
beskriver detta som ett led av att deras bakgrund skiljer sig från skolans sociala norm. Detta 
upplevs begränsa utbudet av individer att relatera och etablera relationer till. Millis beskriver 
hur han kan uppleva sig vara orättvist behandlad av lärare och ser det som en effekt av att bli 
bedömd utifrån sin bakgrund: 

- […] Asså när jag blir stämplad, det är ganska jobbigt eftersom lärarens favoriter kan sitta 
och leka med varandra, kortlek, medan de andra sitter och pluggar men sen när favoriterna 
gör något ljud så kan vi som är stämplade få skit. […] Jag tycker det är onödigt. Skolan eller 
lärarna borde inte betygsätta elever för […] vilket ursprung de har eller var de bor, 
ekonomin de har - utan deras kunskaper. Det känns ibland som att lärarna ba’ åh nej den här 
killen eller tjejen är från det där stället så vi lägger ett D. 

Han funderar även på huruvida lärare har svårigheter med att relatera till en person från hans 
bakgrund. Millis beskriver också hur ungdomar från områden med högre socioekonomisk 
status är skickligare på att etablera goda relationer till lärarna: 
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- Man ser på dem hur irriterade de blir när någon som inte är en favorit börjar prata. 
Ansiktet blir så hmm aa shit […] man kan se obehaget i deras kropp, det böjar klia nånstans, 
de blir röda. Medan andra, favoriterna, börjar prata om bullshit, de går på fest, strular, så 
kan läraren sitta och lyssna på deras snack och ba’ le. […] De kanske ser sig själva i 
favoriteleverna. […] Jag känner folk som skiter i skolan och allt men kan bo i ett fint område 
och få samma betyg som någon som kämpat jättelänge. […] Grejen är de presterar inte högre 
än mig, det är ba’ det att de smörar extra mkt […] XX får jobba hårt medan de där kan smila 
och kolla på en lärare ba’…  

Alfred beskriver hur han upplever sig vara etiketterad som en följd av att lärare vid 
bemötandet av honom dömer honom utifrån hans etnicitet. Han tänker sig också att det 
föreligger en kulturkrock mellan hans ursprungskultur och den svenska kulturen, vilket blir 
svårt att förhålla sig till och vilket gör att hans intentioner misstolkas: 

- Typ varenda grej man gör även om det är minsta lilla det blir till största grejen. […] till 
exempel man är i klassrummet sen när nån snackar man frågar nån en grej, kanske om en 
penna sen läraren stoppar dig typ, ”du kan inte sitta och snacka när en annan håller på 
att…” fatta du, sen läraren gör det till värsta grejen, som att jag gjort värsta grejen, det blir 
den grejen här i Sverige, minsta grejen kan bli till värsta grejen. […] Om läraren är svensk 
det känns som […] att svenskar de får mer chanser, de får mycket mer uppmärksamhet av 
lärarna, för mig till exempel […] de tänker skit i honom det är Alfred, han är lallare. Om jag 
frågar nåt om en läxa till exempel vad ska jag göra, dem sitter och snackar i fem sek sen de 
taggar typ. Sen jag har sett med egna ögon när någon annan svensk i min klass frågar så 
sitter läraren i flera minuter och förklarar […] men mig läraren tänker: ”Det är Alfred, skit i 
honom”. 

Alfred beskriver hur han även upplever sig etiketterad och dömd av andra elever samt 
upplevelser av att klasskamrater tar avstånd från honom. Alfred tänker att dessa mönster 
delvis är en effekt av hans ansvarslösa beteende. Han tänker även att det är sprunget ur 
etniska och kulturella in-/och utgruppsfaktorer:  

- […] man har till exempel bara två - tre blattekompisar i klassen sen vi säger resten är 
svenskar, de samarbetar när det finns läxor och så fattar du? Sen de lämnar oss utanför ba’ 
för vi e blattarna […] vi som har lallat bara men vi har ändå försökt komma in men det går 
inte […] till exempel när det är grupparbete […] det finns inte en enda som skulle såhära 
[…] ”kom va i min grupp!”. De fixar sina egna grupper. […] Vi har ändå visat sådär till 
exempel man frågar sådär ”hejhej, hur mår du” när man går in i klassrummet […] sen man 
ser ändå den här blicken fattar du? […] De kanske inte säger nåt men bara med blicken man 
förstår. 
 
Det var dock inte alla som uttryckte att etnicitet och socioekonomisk status begränsade socialt 
relaterande i skolmiljön. David uttrycker till exempel glädje över och tillhörighet till skolans 
sociala kontext.  

- Jag ser mina klasskamrater och lärare som en familj, även de jag inte känt så himla länge, 
så ser jag dem fortfarande som nära och kära för jag känner dem väl. Men asså vi kommer ju 
överens varje dag så det är det som är bra. Vi har en nära relation tillsammans både här och 
med vissa utanför skolan. 
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Materialet visar på upplevelser av att dömas av medlemmar av ingruppen. Joshua beskriver 
hur hans vänner utanför gymnasiet misstycker hans strävan efter att ägna sig åt studier, som 
om det inte var förenligt med hans roll vilket i sin tur väcker självtvivel kring huruvida han 
väljer rätt väg eller inte: 

- Jag blir ledsen när jag ser kompisar som går till centrum, med droger och alkoholen. 
Därför att det typ eskalerar. […] Speciellt när det är folk du växt upp med. Alltså jag blir inte 
deprimerad men lite nere därför att desto äldre jag blir så ser jag vägar folk har tagit. […] 
Jag märkte att min väg var annorlunda från deras och jag började tänka är det jag som gjort 
fel? Som har tröttnat? Blivit tråkig? Vuxit upp för snabbt? 
 
Joshua beskriver även hur han upplever att umgängeskretsen i det område där han bor inte 
stöttar och uppmuntrar hans studieengagemang då de inte anser att engagemanget är önskvärt: 
 
- Man tar skolan före då blir det inte direkt att de visar det ”du har ändrats” men […] till 
exempel som i höstas då […] började jag va’ mer hemma, plugga mer för jag märkte själv jag 
är för gammal för att tugga i centrum och såna grejer, […] det var inte heller att jag blev så 
att jag är bättre än dem men vissa såg så, ”du har förändrats du har blivit så” fast det enda 
jag gjorde jag hängde inte med de andra, jag va ba’ hemma, jag pluggar. Tog min tid till 
plugg, tränade, inget annat men […] vissa säger det, vissa visar på något sätt, de gillar inte 
det du gör. 
 
 Huvudtema 2: Svenska skolan som en möjlighet till klassresa – en välsignelse eller börda? 

Det andra huvudtemat innehåller tre kluster av teman: a) Att ta sin chans (för familjens skull), 
b) Utveckla sin identitet (för sin egen skull) samt c) (Gymnasie-)utbildning för att försäkra sig 
om ekonomisk trygghet  

Samtliga ungdomar uttrycker medvetenhet över de möjligheter till självförverkligande, 
oavsett bakgrund, som den offentligt finansierade svenska skolan utgör. Huruvida 
utbildningsmöjligheterna är en välsignelse eller börda för ungdomarna är tvetydigt. För Alfred 
är det som att han vet att han har strukturella möjligheter till att lyckas med studiegången men 
att en känsla av oförmögenhet hänger över honom; som att det finns ett tydligt vad men inget 
hur. Millis uttrycker med skepsis hur han upplever att förvärvandet av en utbildning är 
jämställt med att vara ”en bra person”. Att lyckas i skolan ses av flera som en skyldighet till 
familj och föräldrar som inte haft samma möjligheter, snarare än en möjlighet till utveckling 
och klassresa för ungdomen själv. Att utveckla sin identitet genom möten med andra 
perspektiv och människor med annorlunda erfarenheter upplevs vara en fördel med 
gymnasiestudier. Det som framförallt motiverar ungdomarna till att fullfölja studierna är dock 
en önskan om att försäkra sig om en ekonomiskt trygg framtid. Samtliga uttrycker en strävan 
efter att i framtiden undvika fattigdom och/eller arbetslöshet. 

De flesta av ungdomarna beskriver sina upplevelser av att ha chanser till klassresa som ett led 
av en upplevd kontrast mellan frånvaron av studiemöjligheter som deras föräldrar växte upp 
under, och de möjligheter den svenska offentligt finansierade skolgången erbjuder dem själva. 
Materialet avslöjar en önskan om att leva upp till föräldrars förväntningar på studieresultat 
samt en upplevelse av skyldigheter att nyttja de möjligheter till utveckling och framgång som 
svenska skolan ger ungdomarna. Att kunna bidra ekonomiskt till familjen är en central 
motiverande aspekt till att utbilda sig.  
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Nobel beskriver sin förståelse av föräldrarnas påtryckningar på följande sätt:  

- Det är jobbigt att gå i skolan. Jag skulle inte gå i skolan om det inte var ett måste. Det är 
inte ett måste men jag måste ändå, jag måste gå för mina föräldrar eftersom de är stränga, 
typ. De vill att jag ska ha en utbildning, inte vara som dem. Asså, jag håller med […] för att 
grejen är för dem det är svårt att få jobb, de har inte utbildning men om jag har utbildning så 
kommer det vara lättare, det är sådär jag tänker. 

Joshua beskriver på följande sätt sin upplevelse av skyldigheter till att ta tillvara på det 
svenska skolsystemets möjligheter: 

- Asså pappa om han vill kan han flytta tillbaka till XX, han har det bättre där men han 
stannar här för min skull […] Det känns inte som att jag bara har skyldigheter men att jag 
måste göra något bra av hur jag lever i Sverige. […] När det kommer till skolan där pappa 
bor och när han växte upp då var man tvungen att leva asså tjäna pengar eller mina föräldrar 
var tvungna att tjäna pengar för att barnet kunde göra saker, gå i skolan och så, alltså 
allmänt. Göra saker typ. […] Det är bara det, jag gör det mest för mina föräldrar därför de 
hade inte möjligheterna som jag har nu. 
 
Alfred beskriver återkommande hur han kan känna sig deprimerad när han tänker på de 
möjligheter han har men som han inte kan nyttja. Hans upplevelse, beskriver han, bottnar i en 
oförmåga till att förstå hur han ska klara studierna:  
 
- Man blir deprimerad för man kan bli vad man vill bara man är i skolan, bara man gör det 
man behöver, sina läxor […] sen i framtiden man kan få jobb, man kan bli den man vill, det 
man pluggat till, men istället man väljer att inte göra det. […] Jag vill inte bo hos föräldrarna 
i framtiden, få pengar av dem istället för att jobba. […] Jag vill plugga men hur ska jag göra 
är frågan. 

Några av respondenterna upplever att det finns en strävan efter att utbilda sig då det av 
föräldrar och samhälle är likställt med att vara ”en bra person”. Millis ställer sig skeptisk till 
detta förhållningssätt och beskriver det som ett utfall av något ”politiskt rätt”: 

- I slutet av nian ville jag läsa estet men fick inte gå där för att jag hade poäng till att komma 
in på vilket program som helst men […] jag ba’ ok måste göra föräldrar glada […] 
för de har aldrig utbildat sig. […] Jag är rädd för att det är politiskt rätt att gå på universitet. 
[…] Just nu man har ju matat upp barn sen de gått i ettan att de måste ha bra betyg, måste 
plugga som robotar, […] om du har examen så är du en bra person, smart person. Och sen 
kan man hållit på med värsta crimes och droger men ändå – om du har universitetsutbildning 
så är du en bra person. Så har samhället byggt upp systemet i barns huvuden. […] Det finns 
hemlösa personer, de har inte utbildning, de är inte dåliga personer bara för de e hemlösa 
och sen finns det vissa restauranger och så där, ägarna har inte någon utbildning heller men 
de är jätteschyssta och ger extra mat ba’ för de känner för det. 
 
Några av ungdomarna beskriver sin upplevelse av gymnasietiden som en möjlighet till att 
utveckla sin identitet som ett led av att interagera med människor från annan bakgrund, med 
andra erfarenheter och tankemönster. Gymnasietiden i sig upplevs som ett sätt att bredda sina 
perspektiv och därmed utveckla sin identitet. Genom att möta och bearbeta nya perspektiv och 
nya tankegångar uttrycker respondenterna att de kan växa som personer och förändra sina 
förhållningssätt och beteenden. 
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Joshua beskriver en strävan efter att inte fastna i det område där han i dagsläget bor. Han 
menar att studier är ett sätt varpå han ”kan göra vad han vill” och därmed inte begränsas av 
det område han lever på eller den bakgrund han kommer ifrån: 

- Asså inte bara denna skola […] jag är sådär plugga på vilken skola som helst […] det 
viktigaste är att lära sig av omgivningen, av människor. De ska antingen vara blandade 
människor eller bra sorts människor. Blanda olika typer av människor allmänt, behöver inte 
vara etnisk bakgrund eller så utan bara allmänt tankesättet. Därför där jag är ifrån […] 
majoriteten av de jag hänger med där borta har fastnat. Det är samma grejer i alla tider, det 
går som en cirkel. Det är så det påverkat mig […] jag vill inte fastna därför jag vill kunna 
göra vad jag vill.  

Nobel uttrycker hur han vill undvika att leva i en bubbla där alla tänker likadant, eftersom det 
bland annat hindrar honom från att förstå människor utanför bubblan. Han finner mening i 
chansen till nytänkande och intellektuell stimulans som gymnasietiden medför:  

- Asså grejen är om man, asså det här det kommer hjälpa mig att förstå människor för i 
skolan vi pluggar såhär och vi kollar på saker från olika perspektiv. Asså tänk om jag inte 
skulle gå till skolan då hade jag bara tänkt sådär… vi skulle bara tänka sådär… De jag går 
med, vi förstår inte det som är utanför oss. Vi lever i vår bubbla. Men här får vi se andra 
grejer. Man börjar tänka annorlunda. 
 
Samtliga ungdomar beskriver en oro över att i framtiden vara fattig och/eller arbetslös. De vill 
alla undvika ett sådant scenario och hoppas på att en utbildning ska kunna förhindra att de i 
framtiden blir ekonomiskt otrygga. Många uttrycker också att de inte ser det som ett stort 
bekymmer att i vuxen ålder vara utan utbildning ifall de kan försörja sig på annat sätt. De 
flesta uttrycker dock en oro över att få svårigheter med framtida anställningar om de inte 
klarar sina gymnasiestudier.  
 
Alfred beskriver att han är skoltrött och att detta leder till nedstämdhet eftersom han är 
övertygad om att han behöver sin gymnasieutbildning för att kunna ha ett drägligt arbete i 
framtiden. Han menar dock att han i dagsläget har en liten tilltro till att lyckas med studierna 
och att han, om han får ett arbete, är redo att släppa förhoppningar om en gymnasieutbildning.  
 
- Men jag orkar inte med skolan, jag orkar inte öppna en bok. Jag vill bara ha ett jobb, tjäna 
pengar på nåt. Jag vet att det är dåligt med jobb, hellre skolan. Eftersom skolan… det enda 
man behöver göra är att plugga. Man sliter ut sig på jobb. Det är nån annan som säger till dig 
vad du ska göra. Det är inte skönt när nån säger ”jalla jalla plocka det här”. Istället du ska va 
bossen till nån annan, istället nån annan ska va över dig. Det är skolan som kan göra det men 
man lallar, det är så. […] Men hellre gå ut och jobba. Tjäna lite pengar än att vara här och 
[…] lalla bara. 
 
Oozi beskriver sina upplevelser av skoltröttheten som en katalysator till att hoppa av skolan 
eftersom han vet att han kan tjäna pengar på andra sätt, och eftersom intjänande av pengar är 
hans enda motivation till att gå ut gymnasiet:  
 
- Jag har inga planer på att plugga vidare. Eller kanske senare men just nu har jag inga 
tankar på det. Jag är redan skoltrött och orkar inte tänka på att plugg vidare också. Kanske 
om jag får mina betyg och jag går ut […] och jobbar några år, sedan plugga vidare. Men det 
beror på hur ekonomin ser ut. Om den är bra så kommer jag inte plugga vidare, då behöver 
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jag inte plugga. Då har jag redan en bra lön. […] Jag vet att jag kan tjäna pengar, jag kan 
bli rik men kanske inte nu, kanske snart. Det tar tid, jag måste jobba. […] Jag har många 
kompisar, till exempel någons pappa har byggföretag, kanske rörmokare eller nåt sånt. De 
har erbjudit mig att arbeta, jag skulle kunna jobba nu fast jag e i skolan fortfarande å 
försöker få alla betyg. Men jag vet inte faktiskt exakt vad jag ska jobba med. Jag ska tjäna 
pengar. 
 
Cohen beskriver hur han ibland kan få tankar om att hans tid på gymnasiet är bortslösade år. 
Om han inte genom att utbilda sig lyckas försäkra sig om ekonomisk trygghet i framtiden 
kommer han se till att hitta andra vägar i riktning mot målet:  
 
- Min största punkt, jag ska inte vara fattig. Jag ska göra vad som krävs för att inte va fattig, 
fattar du? Det spelar ingen roll […] jag kommer göra allt för att inte hamna där i den 
fattiggrejen. Det spelar ingen roll om det är lagligt, inte lagligt, olagligt, vad du vill. Men i 
mina ögon om jag pluggar såsom jag vill, asså […]om jag pluggar och pluggar och pluggar 
och inte kommer nånstans då asså jag kommer ta det som att jag slösat min tid, fattar du? 
[…] Då är det bara att hitta andra grejer som jag kan göra som jag kan leva på. 
 
Huvudtema 3: Självförstärkande strategier  
 
Det tredje huvudtemat innehåller tre kluster av teman: a) Självförtroende, Innehållsmässigt 
vaga possible selves samt b) Social gemenskap som hot mot att uppnå akademiska possible 
selves 
 
Samtliga respondenter uttrycker ett antal både positiva och negativa akademiska possible 
selves. De flesta av ungdomarna upplevde att de hade goda chanser till att lyckas med 
pågående gymnasiestudier och flera uttrycker starkt självförtroende till att uppnå önskade 
akademiska possible selves. De kan i många fall relatera hinder till att uppnå akademiska 
possible selves till det sociala umgänget. Däremot saknar de flesta strategier till att hantera 
sådana situationer. Många saknar generellt utförliga strategier till att uppnå eller undvika 
akademiska possible selves.  
 
Flera av ungdomarna uttrycker sitt självförtroende i termer av att de nästa år, nästa sommar 
eller nästa termin kommer att lyckas med att ägna mer tid åt att uppnå sina önskade 
akademiska possible selves. Nobel uttrycker följande: 
 
- Jag pluggar inte men jag pluggar ändå. Asså jag försöker plugga förstår du, sen i tvåan 
kommer jag ta det mer seriöst, allt det där kommer blir bra.  Då ska jag ha C i alla ämnen, 
om jag vill till universitetet så måste jag det, komma in på bra program. (…) Asså nästa 
termin kommer jag såhär tänka… asså folk i den här skolan säger till mig ”du måste plugga 
för nu har jag lallat hela till trean och vi har lallat sen nu har vi inte bra meritpoäng för att 
komma in på bra program, så vi måste läsa komvux ett år extra.” Varför slösa tid? Så tänker 
jag. Varför slösa ett år extra. Jag har chansen nu, bara kör. 
 
Nobel beskriver hur avsaknaden av besvikelse vid misslyckande av att uppnå akademiska 
possible selves har att göra med hans strävan efter att tänka positivt:  
 
- Jag känner inte av att jag blir besviken på mig själv, det går inte känna av det. (…) det e typ 
som att du tar en kniv och stoppar in i dig själv, jag kan inte känna den känslan. Asså jag 
måste alltid tänka positivt på mig själv. Det är sådär jag tänker. (…) Att nästa gång måste jag 
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göra det här, vara på lektionen och sådär. Jag vet inte men asså jag får tänka typ såhär ”du 
kommer ha det bra i framtiden”. Det är bara det. Sen kanske inte hänga så mycket med 
kompisar, jag vet inte, typ sådär. 
 
Det finns även mönster i materialet som pekar åt motsatt riktning, det vill säga som belyser 
ungdomarnas svaga tilltro till att lyckas akademiskt. Alfred beskriver hur ”att plugga” inte är 
något för honom:  
 
- Jag har lallat bara, jag har inte brytt sig om skolan. Jag går bara in på lektionen, jag vet 
inte ens vilken lektion som är vilken, jag blandar ihop lärare och läxor och allt. (…) Jag vet 
inte ens vad jag har för ämnen fattar du? (…) Jag tänker skolan är inte för mig. Jag 
kan inte sitta still, jag kan inte sitta och lyssna på en lärare i tre timmar. 
 
Några menar att de kan lyckas med att få praktiska arbeten i framtiden och att de med skolans 
hjälp ska nå dit, men att de inte har förmågan till att utbilda sig akademiskt. Cohen uttrycker 
följande: 
 
”Jag gillar såna praktiska saker, såna grejer. Jag gillar inte att sitta i ett klassrum och läsa 
och sådär. Jag gillar mer att jobba typ som en gympalektion, förstår du? (…) Förut asså när 
jag var ung tänkte jag mycket sådär att jag ska plugga nu så tänker jag bara på det snabba 
jag kan göra, som inte behövs sådär att läsa mycket och plugga och såna grejer. Det är svårt 
för mig. (…) Man tjänar ändå bra om man väljer pluggar typ bygg. 
 
De flesta av ungdomarna uttrycker innehållsmässigt vaga akademiska possible selves, utan 
genomreflekterade strategier för att kunna uppnå målen med sina gymnasiestudier. Ofta 
nämner de att ”det bara är att plugga” eller ”bara göra som läraren vill”. Joshua uttrycker 
följande: 
 
- Jag tänker att jag kommer klara det. Jag vet inte direkt men det är bara att plugga mer, 
lägga mer fokus och sen vara ute mindre, det är bara det. Det är inget speciellt egentligen 
(…) men asså det enda som jag vet som kan stoppa mig det är att jag blir skoltrött, då märker 
jag att jag presterar mindre. Men det är bara det. Jag är inte rädd för att inte klara mig. Jag 
tror bara att jag skulle kunna bli skoltrött, det är det som händer, det som fuckar upp. 
 
Flera av ungdomarna beskriver den sociala gemenskapen på skolan som ett hinder till att nå 
önskade akademiska possible selves. De flesta uttrycker inte genomtänkta strategier för 
hantera sådana sociala situationer som riskerar att påverka ungdomarnas beteende i riktning 
bort från en önskad possible self. Oozi beskriver hur hans upplevelse av sin egen passivitet 
har att göra med en i stunden avsaknad av obehag inför sitt beteende:  
 
- Om man har kompisar som skiter i lektioner så är det lätt att man dras till dem. Jag brukar 
gå ut från lektioner, jag går på toa säger jag men jag går och sätter mig med vänner 10 min 
sen går jag in igen. Men ibland när vi har lektion efter lunch då sitter vi lite längre, lektionen 
har börjat men vi sitter ändå längre sen går vi in på lektionen efter 15-20 min. Jag vet att det 
inte är bra men jag gör det ändå, jag vet inte varför. (…) Jag förstör för mig själv men jag 
tänker inte så, då tänker jag bara ”det är chill.” 
  
Huvudtema 4: Förlitande till lärarinteraktion som självreglerande funktion 
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Det fjärde Huvudtemat innehåller två kluster av teman: a) Styrande pedagogik  samt b) 
Relation till lärare.  
 
En central av ungdomarnas akademiska possible selves är lärare och olika former av 
interaktion med dem. Flera av ungdomar pekar på lärarnas pedagogik som avgörande för 
skolupplevelsen och motivationen till att satsa på studierna. Ofta är det tydlighet i 
kunskapsförmedlande som eftersöktes, och även att lärarna tydligare kopplar sina 
uppmaningar till tydliga mål. Ungdomarna upplever sig ha svårigheter med att reglera sitt 
beteende så att det är i linje med en strävan efter att uppnå en önskad akademisk possible self 
och tycks efterlysa hjälp med självreglering från lärare, dels i form av pedagogik dels i form 
goda lärarrelationer.  
 
I materialet framkommer en önskan om att lärare anpassar pedagogiken så att den är mer 
styrande. Ungdomarna upplever sig även behöva att lärare är mer pedagogiska kring sina 
uppmaningar till eleven. Flera ungdomar uttrycker att de för att uppnå sina önskade possible 
selves behöver ”göra som lärarna vill”. Det är dock inte alltid som ungdomarna förstår syftet 
med lärarnas önskan. Cohen uttrycker följande:  
 
- För asså som alla säger man kommer långt om man lyssnar på lärarna. Men om jag tycker 
att grejen du säger inte hjälper då kommer jag inte göra det oavsett, det spelar ingen roll vem 
det är som säger det. (…) Om jag inte fattar varför jag ska göra just den där grejen (…) då 
kommer jag inte göra vad de vill, lärarna asså. 
 
Andra upplever att de behövde mera stöd i att finna motivationen till att uppnå önskade 
possible selves genom att lärarna kopplade uppmaningar till betygsmål. Oozi uttrycker 
följande:  
 
- Asså de säger hur man ligger till typ när betygen är lagda, (…) de säger inte innan ”du 
ligger såhär lite risigt till, måste jobba upp dig” (…) Det skulle vara mycket bättre om de sa 
typ såhär ”du ligger långt efter i det här och det här och du måste jobba ikapp för att nå ett 
betyg”. (…) Då skulle jag veta vad jag behövde göra för att få betyg, men de gör inte så.  De 
säger typ bara ”lämna in uppgifter du inte gjort”. (…) Asså jag tycker det är bättre om de 
säger ”det här ämnet och det här ämnet, det är det du måste förbättra, det är det du har 
missat” (…) istället för att jag ska lämna in en massa uppgifter och inte veta vad det är jag 
ska lära mig.” 
 
Nobel uttrycker på följande sätt sin önskan om mer styrning och auktoritet från läraren:  
 
- Asså det ska inte vara såna lärare du vet som är typ rädda för att undervisa. Det finns såna, 
de är typ såhär ”mmm ni ska göra det här”, sen kollar de bort. De vill inte kolla på eleverna. 
De ska vara mer ”gör det här på sidan där. Det finns den där här och den här”. 
 
Millis uttrycker en önskan om en mer styrande stil relaterat till en upplevelse av att läraren 
anpassade pedagogiken till de mest ambitiösa eleverna: 
 
- De känner sig attackerade av eleven men grejen är vi attackerar inte läraren. Vi vill bara att 
läraren förbättrar lektionen så den anpassar sig till alla. Inte bara till en viss sorts elever, 
såna som alltid pluggar till 100 %. (…) Såna som du vet, växt upp i villor och sånt, har all 
mat med silversked.” 
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Alfred beskriver hur den svenska skolan är ”för bra” och ger för mycket frihet: 
 
 - Jag märker att jag har den här friheten. Jag kan gå ut när jag vill, jag kan sjukanmäla mig 
efter man är18, så det blir sådär lalligt. För jag tänker ”jag kan sjukanmäla mig själv” sen 
jag sitter ute istället. Sen det blir det blir kul typ att inte gå på lektionerna och bara sitta ute. 
(…) Här det är för bra fattar? Det är för bra för mig och jag får inte tag i min chans, jag 
skiter i den. 
 
Betydelsen av att känna sig bekväm i relationen till läraren och förstå varandra lyfts av flera 
av ungdomarna fram som en annan avgörande del i att klara studierna. Oozi beskriver vad han 
behöver få ut av relationen för att kunna arbeta på som bäst med gymnasiestudierna:  
 
- Det är inte alltid man har världens bästa lärare. Man förstår inte alltid sin lärare och 
sådär. Men när (studierna) går som bäst då då har jag någon jag förstår. Jag kan jobba med 
den och vi förstår varandra och när vi jobbar tillsammans så går bra. Jag har flyt. Då går det 
som bäst. (…) Det e såhär bara, man känner av när någon förstår en, asså när en person du 
vet att den förstår hur du tänker asså, vad du vill komma fram till, vad du vill göra. 
 
Cohen beskriver hur det är viktigt att mötas halvvägs för att maktkamper inte ska ta över 
relationen. I de fall där han och läraren inte klickar naturligt är det viktigt att båda ger avkall 
på och får behov tillgodosedda.  
 
- Om det inte klickar så kan vi komma 50/50, men om läraren tror att den ska komma in på 
skolan, helt ny som lärare (…) och ge mig sina jävla regler då gör jag sådär… jag gör kaos 
med ditt huvud. Det har jag gjort med XX så nu kommer vi 50/50 (…) Asså i klassen är det 
jag som har makten, sen tänker jag du har makten ok men det här jävla betyget jag skiter i det 
för jag har mer makt än du har i klassen. (…) men nu XX har lärt sig, vi kommer 50/50. (…) 
Det gäller att komma 50/50. 
 
Alfred beskriver hur han till följd av svårigheter med att reglera sitt skolrelaterade beteende 
uppvisat ansvarslösa sidor. Detta har bland annat fått konsekvenser för hur lärarna betraktar 
hans förmåga till studieengagemang och därmed hur mycket de engagerar sig i honom:  
 
- […] jag har visat att jag skiter i skolan typ, fattar du, egentligen det är därför jag säger till 
dig, jag har sabbat min chans. Det är jag som visat att jag skiter i skolan, det är därför de har 
fått den här fel inte fel sida men jag vet inte vad jag ska kalla det att ”det här är Alfred, han 
skiter i. Det är onödigt att jag förklarar han kommer ändå inte göra det.” 
 
 

Diskussion 
 

Syftet med föreliggande intervjustudie var att undersöka hur socioekonomiskt utsatta pojkar 
på gymnasiet uppfattar och konstruerar skolans betydelse för sin självbild. Detta gjordes med 
utgångspunkt i frågeställningen: hur uttrycker pojkarna akademiska possible selves samt 
strategier för att nå dem? Ett av huvudresultaten var att pojkarnas konstruktion av skolans 
betydelse för självbild framstår som kopplat till deras etnicitet och sociala bakgrund. Dessa 
två faktorer styr till stor del hur de ser sig på själva i en akademisk miljö. Studiens resultat 
visade även att ungdomarna upplever det svenska skolsystemet som möjlighet till klassresa. 
Däremot kan det vara svårt att bedöma vad som krävs för att ta tillvara på denna möjlighet. 
Det framgår av resultatet att det framförallt är för familjens eller för föräldrars skull som 
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ungdomarna vill utbilda sig. Resultaten visar på upplevelser av självförtroende och tillit till att 
lyckas uppnå önskade possible selves. Samtidigt pekar materialet på en avsaknad av tydliga 
och utförliga strategier till att lyckas uppnå de akademiska possible selves som ungdomarna 
upplever skulle möjliggöra deras framgång med gymnasiestudierna. Materialet pekar även på 
upplevelser av motsatt karaktär, upplevelser av att vara dömd till att misslyckas framförallt på 
grund av en oförmåga till att reglera skolrelaterat beteende. Avslutningsvis framkom i 
resultaten behov av lärares hjälp för att självreglera sitt skolrelaterade beteende så att det är i 
linje med akademiska possible selves.  

 
Huvudresultaten visar upplevelser av en förmåga till att lyckas akademiskt. Detta uttrycks till 
exempel genom att ungdomarna uttrycker flera och i många fall balanserade possible selves. 
Samtidigt framträder mönster av en avsaknad av strategier till att uppnå eller undvika possible 
selves. Detta kommer till exempel till uttryck genom att ungdomarna beskriver önskade 
akademiska possible selves, såsom att gå på lektionerna, lyssna på läraren etc. samtidigt som 
det kan vara svårt att tydligt beskriva utmaningar som står i vägen mellan ungdomen och en 
possible self som önskas uppnås. Resultaten pekar även på svårigheter med att beskriva 
genomtänkta strategier till att hantera sådana utmaningar. Detta är i linje med Oyserman et al. 
(2011) som funnit att barn till föräldrar som lever i låginkomstområden med låg utbildning 
och okvalificerad status inte har färre akademiska possible selves än barn från högre 
socioekonomisk status, men däremot predicerade låg socioekonomisk status (familj och 
område) färre strategier till att nå positiva eller undvika negativa skolrelaterade possible 
selves. Resultaten i denna studie är linje med Oyserman et al. (2011) som konkluderar att 
ungdomar från låg socioekonomisk bakgrund inte behöver hjälp med att höja sina akademiska 
förväntningar och mål. De kan föreställa sig själva som akademiskt framgångsrika. Däremot 
behöver de hjälp med att utveckla strategier för att uppnå dessa målbilder.  
 
I materialet framkommer upplevelser av självförtroende i att lyckas med, samt föga oro över 
att inte lyckas med, gymnasiestudierna – trots att nuvarande beteende inte upplevs vara i linje 
med närmandet eller fjärmandet av akademiska possible selves. Det kommer till exempel till 
uttryck genom att ungdomarna uttrycker att de någongång i framtiden, under gymnasietiden, 
ska arbeta hårt för att nå sina positiva akademiska possible selves. Denna avsaknad av oro är i 
linje med vad Gonzales et al. (2001) finner i sin studie om hur affekter påverkas av planer på 
självförändring. Planerande kan i sig verka självförstärkande på det beteende som individen 
önskar förändra. Självförtroende är som bekant långt ifrån det enda som krävs för att uppnå 
possible selves (Oyserman et al. 2004). Även om självförtroendet är gott bland de flesta av 
dessa ungdomar så är innehållet i deras possible selves av sådan karaktär att den saknar 
självreglerande strategier. Självförtroendet till trots så är det inte givet att det kommer att vara 
till någon hjälp för dem. Utan en tydlig lägesrapport och tydliga strategier till att uppnå och 
undvika possible selves blir det svårt att nå studiemålen. Materialet i denna studie pekar även 
i motsatt riktning; att delar av urvalet snarare ser sig som dömda att misslyckas. Delvis 
upplevs det vara ett led just i att de saknar strategier till att ta sig till målet. Det finns ett 
tydligt vad men inte ett tydligt hur.  

Lärarinteraktioner upplevs som en central aspekt för hur ungdomarna genom sina possible 
selves konstruerar skolans betydelse för självbild samt deras förmåga till att prestera 
akademiskt. Detta är i linje med Oyserman och Frybergs (2006) översikt över forskningsläget 
där de konkluderar att possible selves under skolåren framförallt kretsar kring att vara 
kompetent och framgångsrik i skolan, dels vad gäller relationer till lärare dels vad gäller 
studiemässiga bedrifter. Lärarinteraktioner relaterar även till ungdomarnas studiemotivation. 
De uttrycker önskningar om både pedagogiska modifikationer och relationsmässiga dito. 
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Resultaten från denna studie visade att ungdomarna har en avsaknad av självreglerande 
funktioner i sina possible selves. Eftersom de har svårt att själva bedöma vad de behöver göra 
för att självreglera förlitar de istället lärarnas hjälp, antingen i form av mer styrande 
pedagogik eller engagerande relationer eller både och. Att ungdomarna kan behöva mer stöd 
av lärare i hur gymnasiestudierna ska läggas upp blir inte förvånande. Ungdomarna kommer 
från en icke-akademisk bakgrund – en bakgrund som i hög grad karaktäriseras av en avsaknad 
av tidigare personlig akademisk erfarenhet. Detta eftersökande av lärares hjälp till att reglera 
skolrelaterat beteende, i relation till possible selves i den studerade gruppen, är till min 
kännedom ett unikt fynd för förståelsen av fenomenet possible selves i en svensk kontext.  

I materialet framkommer även upplevelser av en kontrast mellan ungdomarnas möjligheter till 
klassresa och de möjligheter som deras föräldrar växte upp under, ett faktum som för flera 
tycks upplevas som ett krav på eller skyldighet till att göra det bästa av sina möjligheter. 
Dessa fynd är i linje med tidigare forskning som pekat ut att signifikanta andra har en stark 
inverkan på individers possible selves. Oyserman och Fryberg (2006) beskriver i sin översikt 
över forskningsläget att det finns starka kopplingar mellan en individs skapande av possibles 
selves och vad signifikanta andra anser att en individ borde vara eller göra. Lågpresterande 
elever kan därför, genom upplevelser av att ha en skyldighet gentemot familjen att lyckas 
akademiskt, dels utveckla dels uppnå akademiska possible selves – trots tidigare nederlag 
eller avsaknad av tidigare prestationer. 

Att tillhöra en annan ingrupp än vad skolmiljön upplevs vara är en relevant aspekt som 
framkommer i ungdomarnas konstruerande av skolans betydelse för självbilden. I materialet 
framkommer upplevelser av att tillhöra en etnisk/sociokulturell och/eller socioekonomisk 
grupp som har sämre förutsättningar för att lyckas akademiskt delvis på grund av svårigheter 
med att relatera till skolmiljön. Dessa resultat kan tolkas i ljuset av Oyserman et al. (2006) 
som finner att förutsättningar för att possible selves ska fungera självreglerande, och därmed 
motivera individen till att uppnå eller undvika possible selves endast när strategierna matchar 
individens sociala och personliga identitet. Svårigheterna med att ta sig an studierna 
uttrycktes också i termer av att komma från en ickeakademisk bakgrund och plats, och 
därmed vara dömd till att misslyckas eftersom individen inte har kännedom om beteende som 
möjliggör skolframgång. Även dessa resultat kopplar alltså till avsaknaden av strategier vilket 
kan tolkas i ljuset av Roderick (2003) resonemang kring avsaknad av automatiska ledtrådar i 
socioekonomiskt utsatta miljöer. Dessa miljöer innehåller med stor sannolikhet en hög andel 
arbetslöshet och låg andel högutbildade vuxna vilket gör att ungdomar i dessa miljöer får 
svårare att utforma strategier som leder till framgång eftersom det finns färre tillgängliga 
modeller att lära från.  
 
Resultaten i denna studie är i linje med tidigare fynd, det vill säga att även i den svenska 
kontexten blir bilden likartad den internationella. Mönster i materialet pekar på att upplevelser 
av svårigheter med att lyckas med studier inte främst ligger i en oförmåga till att se sig själv 
som akademiskt framgångsrik; utan snarare i en oförmåga till att självreglera beteende så att 
det är i linje med akademiska possible selves. Resultaten är unika i avseendet att de visar att 
pojkarna förlitar sig till lärare som självreglerande funktion, en hjälp som med sannolikhet 
kan utebli. Denna insikt bidrar till ökad förståelse i relation till possible selves i just den 
studerade gruppen. Förhoppningsvis bidrar dessa resultat och denna psykologiska förståelse 
till ökad kunskap kring hur skillnader i skolprestation mellan olika socioekonomiska grupper i 
Sverige kan minskas. Att stärka förutsättningarna för dessa barn att lyckas akademiskt är ett 
sätt att främja mer jämlika livschanser. Det är också ett sätt att stärka de generella 
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skolresultaten i Sverige – en fråga som ofta lyfts fram som avgörande för landets framtida 
utveckling. 
 
Metoddiskussion 
Det generella syftet med en IPA-studie är att samla rikligt med information kring 
respondenters upplevelser samt att noggrant studera dessa data. Antalet intervjudeltagare 
rekommenderas vara lågt så att varje intervju genomgår en grundlig undersökning, där tid och 
eftertanke är centralt för att få fram essensen av de studerades upplevelser. Det är alltså 
kvalitén på intervjuerna samt den efterföljande analysen som ger IPA sin styrka. I denna 
studie ingick sju respondenter, trots att elva stycken intervjuades. Den relativt låga siffran kan 
ses som en begräsning. Samtidigt är antalet i sig inte det viktiga i ett IPA-förfarande. Även 25 
respondenter kan vara för ”få” ifall datamaterialet samtidigt inte är rikt och uttömmande. I en 
IPA-studie är det däremot av vikt att deltagarna delar vissa egenskaper. Dessa delade 
egenskaper ska ha sin grund i vad studien och analysen vill undersöka. I detta fall var det 
centralt att deltagarna delade de egenskaper som ingick i urvalskriterierna, och att dessa inte 
tummades på. Till en början ingick elva respondenter i materialet men tre plockades bort då 
de inte fullständigt levde upp till kriterier om etnicitet, bostadsområde och/eller föräldrars 
utbildningsnivå. Till en början var tanken att studera både pojkar och flickor. Endast en av 
åtta kvarvarande respondenter var dock flicka vilket inte var tillräckligt för att få 
representativitet. Därför plockades även den intervjun bort från datamaterialet. På så vis 
stärktes respondenternas gemensamma demografiska faktorer ytterligare vilket är i linje med 
IPA-förfarandets riktlinjer kring ett ”purposive” urval, där urvalet medvetet väljs ut på grund 
av relevanta erfarenheter och demografi. Mot bakgrund av ovanstående blir det lilla antalet 
deltagare motiverat.  
 
Till min hjälp i urvalsinsamlandet hade jag min kontakt på gymnasieskolan – en på skolan 
verksam kurator. Detta kan ses som en nackdel eftersom ungdomarna kan argumenteras för 
stå i beroendeställning till skolpersonal. Detta måste dock vägas mot det faktum att kuratorn 
blir ett hjälpmedel och en bro mellan mig och intervjupersoner. Genom kuratorn kan jag ge 
intryck av att vara någon att lita på samt någon att ge inträde till. Detta gäller såväl för elever 
som pedagoger. På så vis bidrar kuratorn inte bara till att samla in urvalet utan kanske även 
till att deltagarna känner sig mer bekväma, säkra och tillfreds med att tala öppet om sin åsikt. 
Samtidigt kan min relation till kuratorn även få pojkarna att tala mindre öppet om sin åsikt. 
Som representant för vuxenvärlden samt intervjuare är det inte osannolikt att pojkarna vinklat 
svaren utifrån vad de tror att jag vill höra då intervjusituationen är en asymmetrisk situation.  
 
Eftersom att jag har utfört studien på egen hand har jag inte haft möjlighet till 
interbedömarreliabilitet. Däremot har jag varit noga med att följa den strukturerade analysen 
för att minska sannolikheten till att min förförståelse styr vad som framkommer i resultaten. 
Genom att beskriva de utförda analysstegen, transparens samt förtydliganden kring utifrån 
vad slutsatser dragits hoppas jag att jag lyckats med att på ett pålitligt och begripligt sätt 
beskriva hur jag samlat in och bearbetat data. Vad gäller validiteten har jag varit noga med att 
gå tillbaka till ursprungsmaterialet vid de olika analysstegen. Detta är en iterativ process där 
jag vid varje tematisering och abstrahering av kommentarer och teman, gått tillbaka till 
materialet för att stämma av så att teman och abstraktioner verkligen speglar essensen av det 
som ursprungligen uttryckts av ungdomarna. Att citaten är rika och förhållandevis många 
bidrar ytterligare till validiteten. Dessutom adderar IPA-förfarandet i sig, med sitt 
ideografiska angreppssätt samt mitt val av datainsamling (semi-strukturerade intervjuer), till 
validiteten – så att det verkligen är possible selves som studeras och inte närbesläktade 
koncept såsom till exempel idealjag.   
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Bekvämlighetsurvalet möjliggjorde dessvärre inte att alla som ville kunde deltaga. Istället fick 
endast de ungdomar som jag råkade stöta på och tillfråga i skolan lokaler möjlighet att 
deltaga. Det kan vara så att en viss typ av elever attraherades till studien på grund av detta 
urvalsförfarande. I anknytning till detta kan även nämnas att den aktuella gymnasieskolan är 
belägen på ett område med högre socioekonomisk standard än de områden ungdomarna bor i, 
och det kan vara av värde att fundera kring vilken typ utav ungdomar, som själva har svag 
socioekonomisk bakgrund, som söker sig till denna gymnasieskola. En annan svaghet i 
studien kan tänkas vara hur kulturell status operationaliserades. Jag kopplade detta till etnisk 
bakgrund i vilket jag tillät både utrikesfödda och personer födda i Sverige av två utrikesfödda 
föräldrar att delta i studien. Somliga av deltagarna var födda i Sverige medan andra knappt 
befunnit sig i Sverige under halva sitt liv. Detta kan tänkas ha inverkan på självbild kopplat 
till etnicitet. Trots dessa eventuella metodologiska tillkortakommanden så har alla 
metodologiska rekommendationer följts och dataanalysen har genomförts i linje med IPA-
förfarandet såsom beskrivet av Smith (2007), för att försäkra tillförlitligheten i den analytiska 
processen.  
 
Förslag till vidare forskning  
Från en IPA-studie går det inte att generalisera till andra grupper. Däremot går det att göra 
liknande studier på andra skolor men med samma urvalskriterier för att sedan, precis som i en 
IPA-analys, jämföra konvergerande och divergerande element mellan studiernas resultat.  Ett 
förslag är att fortsätta studera akademiska possible selves bland ungdomar tillhörande 
socioekonomiskt svaga grupper i Sverige, och då utföra studien på olika skolor, i olika 
socioekonomiska områden. På så vis kan forskningen finna generaliserbara aspekter av 
socioekonomiskt utsatta ungdomars possible selves. Det kan vara intressant att studera 
ungdomar tillhörande olika grupper med svag socioekonomisk status, till exempel ungdomar 
vars båda föräldrar har svensk ursprung och som på basis av bostadsområdets 
socioekonomiska karaktär, föräldrarnas utbildningsnivå och föräldrarnas status på 
arbetsmarknaden uppfyller flertal kriterium för svag socioekonomisk status.  Diskussionen 
om utanförskapsområden tenderar att fokusera på områden i och omkring större städer där en 
hög andel av boende har utländskt ursprung. Sociala utmaningar med bristande skolresultat, 
missbruk av droger och alkohol och hög arbetslöshet finns dock också i andra delar av landet, 
som till exempel landsbygdsorter med omfattande utanförskap. Det kan vara intressant att 
undersöka ungdomars akademiska possible selves också i den senare miljön. Ett annat förslag 
är att utföra kvantitativa studier i den svenska kontexten och då till exempel korrelera innehåll 
i possible selves med akademiskt relevanta utfall. Ungdomars prestationer och bedrifter kan 
då med fördel följas under en längre tid. 
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