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Sammanfattning 
Denna uppsats har velat belysa hur fem unga föräldrar utifrån egna erfarenheter har upplevt sin 
skolgång men även hur ett återupptagande av studier kan möjliggöras. Undersökningen baseras 
på elevernas egna livsberättelser där inte bara de direkt studierelaterade frågorna berörts, utan 
också en del allmänmänskliga/sociala aspekter.  Även två professionella har blivit intervjuade: 
en kurator och en studie-och yrkesvägledare. Bemötandet från skolans professionella har 
framstått som viktigt eftersom detta påverkar elevernas självbild och härigenom också elevens 
förutsättningar att fullfölja utbildning. Resultaten visar att skolans organisation och samhällets 
övriga insatser är mycket viktiga när det handlar om att uppmärksamma denna elevgrupp och att 
erbjuda det särskilda stöd den kan behöva.  
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Abstract 
 
The purpose of this study is to shed light on young parents' experience of schooling, but also on 
how to facilitate the resumption of studies. It is based on the accounts of five young parents, in 
which not only issues related to education are discussed, but also aspects of a more 
universal/social nature. In addition to this, one school counselor and one educational adviser 
have been interviewed. The contact between the student and the professionals in school is very 
important since it will affect the student's self-image and consequently his or her chances of 
completing an education. The results of this study show that the organization of the school and 
the additional efforts from social authorities are very important in order to highlight this group 
of students and to offer the extra support that might be needed. 
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Inledning  

100 000 unga i åldrarna 20–24 år stod år 2009 utanför både arbetsmarknad och 
utbildningssystem, enligt en studie som ungdomsstyrelsen1 har gjort på uppdrag av regeringen. 
Dessutom finns gruppen unga föräldrar: 20 procent av landets 20-24 åringar har barn. 
Ungdomsstyrelsen genomförde insatser, på uppdrag av regeringen, i syftet att främja unga 
föräldrars återinträde i utbildning eller arbete. Dessa insatser är riktade till personer som har en 
samordnande eller central roll i det lokala arbetet.   

Integrationsverket2 konstaterar att de ungdomar som vare sig arbetar eller studerar har barn i 
betydligt högre utsträckning än andra ungdomar. Det finns en stor risk att barnen till dessa 
ungdomar, som varken arbetar eller studerar, i framtiden själva kommer att tillhöra den gruppen.  

Risken för ett långvarigt utanförskap från utbildning eller arbete ökar eftersom många av dessa 
unga föräldrar inte har en avslutad skolgång och ibland en väldigt kort sådan. De som särskilt 
riskerar att ha en svag relation till arbetsmarknaden, med tidsbegränsade anställningar och 
arbetslöshet, och i värsta fall varaktigt hamnar utanför arbetslivet, är ungdomar med kort eller 
ofullständig utbildning. Sverige är ett av de länder i Europa vars problem med ungas övergång 
från utbildning till arbete är som störst. Sverige hade den näst högsta ungdomsarbetslösheten i 
åldrarna 16- 25 år inom EU år 2009. (Lundahl l, 2010). I Läroplansförordningen står angivet 
som eftersträvansvärt mål för hela skolan, att eleverna får tillräckliga kunskaper och 
erfarenheter för att kunna granska olika valmöjligheter och ta ställning till frågor som rör den 
egna framtiden. I riktlinjerna klargörs att alla som arbetar på skolan skall bidra till att motverka 
begränsningar i elevens studie- och yrkesval, som grundar sig på kön, social eller kulturell 
bakgrund. (Lpo 94 punkt 2. 2, 2. 6.). I kapitel 2.8 nämns ett särskilt ansvar för samverkan med 
skolor, och arbetslivet utanför skolan poängteras. Därmed spelar studie- och yrkesvägledaren en 
viktig roll vad gäller att vägleda unga människor i utbildningsmöjligheter, livslångt lärande och 
med att försöka bygga broar mellan ungdomar, utbildning och arbetsmarknad.  

Val av problemområde  
Stockholms stadsmission och dess verksamhet ”Ung Station” har skickat ett förslag och 
önskemål till Stockholms universitet om ytterligare forskning rörande just unga föräldrar, då 
ämnet inte har så stort forskningsunderlag i Sverige sedan tidigare och även på grund av att 
Stadsmissionen har för avsikt att opinionsbilda runt unga föräldrars möjligheter att avsluta sina 
gymnasiestudier inom de närmsta åren. De har i sin verksamhet sett tendenser till att en av 
huvudorsakerna till att unga föräldrar hoppar av sin utbildning, är bristen på möjlighet att 
försörja sig under studietiden.  

                                                      

1 Ungdomsstyrelsen är en myndighet som på uppdrag av regeringen tar upp kunskap om 

ungdomarnas situation och villkor.  

2 Regeringsbeslut (I J 2007/3406/UNG). 
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Stadsmissionens förslag väckte min nyfikenhet, inte minst därför att jag själv kom till Sverige 
som ung mamma. Jag ville gärna lära mig mer därför att jag själv berörts av problemet. 

Redan nu i det inledande arbetet med att söka tidigare forskning och litteratur i ämnet, förstår 
jag att unga föräldrar är en särskilt utsatt grupp när det kommer till utbildning och inträde till 
arbetsmarknaden.  Man kan också se nyttan av min undersökning i kommande yrke, i att ha en 
fördjupad insikt i ämnet och därigenom också ha större medvetenhet om hur man i rollen som 
studie- och yrkesvägledare skulle kunna förbättra de möten vi själva kommer att ha med unga 
föräldrar. 

Regeringen påpekar i sin skrivelse att flera indikationer visar att ungas ekonomiska utsatthet har 
ökat och är högre än hos den övriga befolkningen. Man lyfter även fram vikten av studie- och 
yrkesvägledning och en förstärkning av denna när det kommer till övergången mellan skolan 
och arbetsmarknad för dessa ungdomar.  Försäkringskassan uppger i prognoser för åren 2001 
till 2009 att andelen 20–29-åringar med låg ekonomisk standard, kommer att öka från 12 till 23 
procent. Denna ökning beräknas främst drabba unga som bor ensamma. Därutöver framhåller de 
att: 

Den största ökningen beräknas bland ensamstående unga med barn, där andelen med låg 
ekonomisk standard tros öka från 19 till 63 procent. Motsvarande andel för hela befolkningen 
är 14 procent (2009/10:53).  

Även Statistiska Centralbyrån visar att denna grupp är mest utsatt och riskerar att hamna i 
långvarigt bidragsberoende. Mest utsatt är unga ensamföräldrar, och att det huvudsakliga 
problemet bakom deras långvariga bidragsberoende är att många unga inte har haft ett arbete, är 
lågutbildade och därför löper större risk för långvarigt bidragsberoende.  

Förförståelse  
I min förförståelse ingår att unga föräldrar har extra bördor att bära utöver ekonomi och kan 
därför ha specifika behov. Jag har själv upplevt att vara ung förälder och att samhället på den 
tiden (90-talet) i stort hade en ringa förståelse för unga människor i den situationen. Ofta mötte 
jag ifrågasättande av den egna kompetensen som ung förälder och ibland rent av moralism.  

Min förförståelse grundar sig mycket på mina erfarenheter från utbildningen till studie- och 
yrkesvägledare där man via praktikperioder på både skolor och arbetsförmedling kommer i 
kontakt med främst ungdomar. Där har många betydelsefulla frågor lyfts angående deras 
framtida möjligheter på arbetsmarknaden och vilka alternativ olika utbildningar ger.  I 
arbetsmarknadspolitik har jag även läst om ungdomars svårigheter att ta sig in på 
arbetsmarknaden. Ofta beror detta på att många ungdomar hoppat av skolan eller går ut 
gymnasieskolan med ofullständiga betyg varigenom matchningen mot arbetsmarknaden blir ett 
problem.  

Jag har även i utbildningens olika kursgenomgångar fördjupat mina kunskaper om den enskilde 
individens studie-och yrkesval ur olika synvinklar exempelvis: sociologiska, pedagogiska och 
kommunikativa aspekter. Praktikplatser vid olika tillfällen har gett mig en uppfattning om 
särskilda gruppers behov. Just unga föräldrar är en grupp som jag tidigare inte i någon större 
utsträckning har kommit i kontakt med eller särskilt uppmärksammat i litteraturen. 
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Jag inser att detta skulle kunna påverka det nödvändiga objektiva förhållningssättet, men jag är 
medveten om detta och ska försöka ha distans nog för att inte tappa den etik som bör vara 
grundläggande i det kommande arbete.  

Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur föräldraskapet påverkar de unga föräldrarnas 
möjligheter till utbildning enligt de unga föräldrarnas egna erfarenheter.  

Forskningsfrågeställningar   
1. Vilka hinder eller möjligheter innebär föräldraskapet i relation till utbildning enligt de 

unga föräldrarna själva? 

2. Vad tror de unga föräldrarna själva har störst betydelse eller är viktigast för dem när det 
handlar om utbildning? 

Avgränsningar   
Jag avgränsar studien till att handla om unga föräldrars situation i relation till utbildning. Under 
arbetets gång med studien och i mötet med respondenterna fick jag veta att tre av dessa fem 
personer är i Sverige födda barn till invandrarföräldrar och att två av dem har kommit hit i tidig 
barndomsålder. Denna aspekt var inte planerad i början av studien.  

Inom skolväsendet finns det olika yrkesgrupper med olika uppdrag och anknytning till elever, 
därför framstod det som viktigt att intervjua två professionella som också fick ge sin syn på 
fenomenen. En studie- och yrkesvägledare och en kurator utvaldes eftersom det kan antas att det 
främst är dessa yrkesgrupper som kontaktas av elever i denna situation.  

Kunskapssyn  
Tolkningsmetoden, hermeneutiken, utgår förutom från de fem sinnenas iakttagelser och den 
logiska analysen, från inkännandet. Mellan att förstå och att begripa intellektuellt är det en 
väsentlig skillnad, förklarar Thurén T (2009). Med hjälp av den hermeneutiska tolkningsläran 
ville jag få en djupare förståelse av de människor jag ämnade studera.  

Begrepp  
Unga föräldrar har jag valt att definiera som unga personer som ska få barn under sin 
gymnasietid eller som redan är föräldrar. De unga föräldrar jag avgränsar mig till är i åldern 17 
till 22 år.  

Professionella definieras utifrån sitt yrke inom den organisation där de verkar.  

Med särskilt stöd menar jag den undervisning eleven har rätt att få, utifrån sina egna 
förutsättningar och även att få hjälp utifrån vars och ens social situation. 
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Samverkan vill jag definiera som att arbeta tillsammans med mål och metoder i enlighet med 
parternas samhällsuppdrag.  

   

Bakgrund   

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska perspektiv samt anknytande litteratur och 
forskning. 

Resultat av litteratursökning 
Olika databaser på Internet, till exempel Google, MIMA (Mittuniversitets bibliotekskatalog) 
och DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet som nås bland annat via Mittuniversitetet) och där 
sökt med ämnesordet ”unga föräldrar”. Litteratur har också hittats genom att den refereras till i 
annan litteratur.  

Teoretiska perspektiv och modeller 

Careership 

Jag uppfattar Careership som intressant för att den kan öka förståelsen för och ge en 
näraliggande förklaring till hur och varför en person har gjort  /  kan göra  /  sina karriärval på 
det sätt de gör eller från vilka utgångspunkter och förutsättningar de väljer sin utbildning.  
Phil Hodkinson och Adrew Sparker presenterade år 1997 ett sociologiskt perspektiv på 
ungdomars karriärval. De fann att individens yrkesval endast kan förstås utifrån dennes kultur, 
livshistoria och familjebakgrund. Individens identitet formas i interaktion med för individen 
viktiga personer, ofta inom familj och vänner och även av individens kultur. Författarna visar att 
ungas karriärvalbeslut påverkades av egna erfarenheter från egna arbetslivet, råd från vänner 
och partisk information som härrörde från områden de kände till och var bekanta med också 
genom påverkan av lyckosamma miljöer som dök upp kan individuellas preferenser införlivas 
med slumpen. (Hodkinson P & Sparker A, 1997). 

Careership-teorin bygger på Pierre Bordius teori om fält, kapital och habitus. Och även ur 
Giddens distinktion mellan praktisk och diskursivt medvetande. Diskursivt medvetande innebär 
att en individs habitus genom inlärning har möjlighet till förändring. Det praktiska medvetandet 
är det man gör och speglar erfaren kunskap. (Bordiu & Giddens i Lundahl L, 2010).   

Habitus är ett resultat av de vanor individen införlivar i familjen genom uppväxten. Dessa 
strukturerar individens varseblivning, preferenser och handlingar. Habitus kan ses ett system av 
dispositioner som talar om för individen vad som är bra och vad som är dåligt, ont och gott samt 
möjligt eller omöjligt i den sociala världen. Kapital är exempelvis materiella tillgångar i form av 
kännedom om ekonomins spelregler, socialt kapital i form av släktband samt 
vänskapsförbindelser och även kulturellt kapital i form av bildning. Fältet bestämmer värde av 
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olika kapital och avser ett system av relationer mellan olika aktörer med olika makt, mål och 
positioner. (Broady D, 1998). 

I teorin benämns av tre olika dimensioner för karriärval. Den första innebär praktiskt rationellt 
beslutfattande som innebär att kariärvalen är mer praktiska än systematiska och begränsat 
rationella utifrån sitt habitus, och resurser sina resurser, samt inom individens handlingshorisont 
som är den arenan inom vilken individen kan agerar när hon/han fattar beslut (Horizon for 
action). 

Habitus och handlingshorisonten är relaterade till individens kön, klass och bakgrund, vilket 
betyder att individen fattar beslut enligt sin egen handlingsorisont och denna både möjliggör och 
begränsar valen. Den andra dimensionen är interaktion med både föräldrarna, andra signifikanta 
personer och med företrädare för utbildnings- och arbetsmarknaden baserad på ojämlika 
resurser. Interaktionen mellan dessa aktörer sker därmed i dessa fält med olika mål och olika 
mycket kapital. Den tredje dimensionen handlar om vändpunkter och rutinmässiga erfarenheter i 
livet. När dessa bryts upp kan individens identitet förändras. Brytpunkterna kan bestå av 
övergångar inom samma livsområde eller från ett livsområde till ett annat. De existerande 
brytpunkterna är: strukturella brytpunkter t.ex. när eleverna slutar grundskolan. Sjävinitierade 
brytpunkter samt påtvingade brytpunkter orsakade av yttre händelser i livet. (Lundahl L, 2010). 

Unga föräldrars socioekonomiska bakgrund har stor betydelse för deras beslut och handlingar. 
Dessa skapas utifrån subjektiva och objektiva grunder och de traditionella handlingsmönster i 
den grupp man upplever att man tillhör.  

Social Cognitiv Career Theory  

Ett annat teoretiskt verktyg för att förstå ungdomars val är SCCT eftersom denna presenterar 
signifikanta förklaringar angående hur personer kan komma tänka när de väl måste 
kompromissa med förmåga och förväntningar.  

Social Cognitiv Career  Theory är en teori som avser att förstå de kognitiva motiverande 
processer som påverkar människor i deras utformande av intressen, beslutfattande och framgång 
i studie- och arbetslivet. Teorin har vuxit fram ur Albert Banduras (1997) ”Social Cognitiv 
Theory” som betonar att det ständigt finns en pågående interaktion mellan individ, omgivning 
och beteende: Krumboltz (1996) ”social Learning theory” (inlärning teori) samt Hackett & Betz 
(1981), ”self efficacy” (tilltro till egen förmåga eller självtillit). Teorien är uppdelad i två 
grundläggande nivåer, kognitiva respektive interpersonella. Självtillit, självkänsla, förväntningar 
och personliga mål hjälper människan att hitta lämpliga karriärvägar. Människors val och 
handlingar är påverkade av vad individen tror om sin egen förmåga/self- efficacy och 
människan upprepar gärna de beteenden som upplevs ge gott resultat.Outcome expetation/ett 
förväntad gott resultat av beteendeförändringen genom egna uppsatta mål är en viktig drivkraft 
för fortsatt beteende förändring beroende på hur beslutsamma människa är att försöka påverka 
livet.  (Brown & Associates 2002). 

Enligt SCT-teorin är individens självtillit/ tro på den egna förmågan (Self-efficasy) den främsta 
drivkraften till att förändra beteende och påverka sin egen utveckling samt inställning till sina 
studie-och yrkesval. Teorin förklarar hur viktigt det är att någon tror på oss och att vi formar 
intressen i livet som kan öka vår självtillit.   

Det finns en fara i att skatta sig själv för lågt eller för högt. Individens tron på sin egen förmåga 
är påverkad av hur den individen åstadkommit har värderas tidigare i livet utifrån erfarenheter, 
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förebilder, och personer som har trott eller inte trott på denne. Vad man tror om den egna 
förmågan kan skilja sig mycket från hur den verkligen ser ut; ibland underskattad, ibland 
överskattad. SCCT kan fungera förebyggande för att medvetengöra individen och dessa 
tankeprocesser, och därmed undvika en orealistisk eller felaktig självbild och hjälpa till att 
uppfylla egna mål och rymliga förväntningar.  (Ibid:ff). 

Jag ser denna teori som ett viktigt verktyg i och med att den lyfter fram vikten av individens 
erfarenheter av signifikanta andra personer. Detta är betydelsefullt: härur kan utvecklas 
förmågor, exempelvis självtillit och självförtroende som är viktiga för att främja en god 
utbildning och rätt yrkesval för ungdomar.  

The Strengths Model 

The Strengths Model ,  lanserades under 80-talet i USA och användes i arbetet med individer 
med psykiska besvär. The Strengths modell står närmast det svenska socialförsäkringssystemet 
och syftar till att rehabilitera individer för återgång till arbete och egen försörjning. Modellen 
tillämpas av en ”case manager” med en personstödjande uppgift. (Westerhäll, L.m.fl., 2009). 

Modellen bygger på två antaganden; för det första lyckas människor bättre i sin vardag när de 
använder och utvecklar sin potential. För det andra antas att människan också är en funktion av 
de resurser som kan finnas tillgängliga runtomkring henne. Det är viktigt att samhällets resurser 
i form av olika mellanmänskliga instanser, ser till att främja människans utveckling med stöd av 
en ”stor pool” av resurser för den enskilde.  

En professionell Case manager, en stödjande person som följer modellens principer, ska kunna 
hjälpa klienten att identifiera och koordinera önskningar, talanger och färdigheter, och hjälpa 
denne att identifiera vilket stöd och vilka möjligheter som kan finnas i omgivningen.  

I modellen finns det sex principer som ska vara redskap för att närma sig människan: 1). 
Uppmärksamma det friska och individens fruktbara egenskaper, 2) klienten och case managern 
är kärnan i relationen, 3) klientens autonomi och egen vilja bevaras under de olika insatserna.  
4) Samhället som resurs. 5) Uppsökande verksamhet, 6) ”Alla” kan förändras och utvecklas, 
med rätt hjälp för individen. (Ibid). 

Enligt princip nummer fem menar författaren skall en case maneger fokusera på intensivt 
uppsökande verksamhet med klienten i spetsen. Detta anser jag kan vara en god förutsättning 
för att nå unga föräldrars olika önskemål om utbildningar osv.   

Anknytande forskning och litteratur  
I en rapport framhåller Skolverket att samverkan och samsyn mellan olika professionella med 
uppdrag gentemot individen, ger goda förutsättningar för framgång. Även i läroplanen (Lpo 94) 
och gymnasieförordningen (1992:394), står att det också att det förutsätts en samverkan mellan 
olika professionella. Samverkan är ett nyckelord för arbete med ungdomar som är i behov av 
särskilt stöd, skriver Malten A (2003). Författaren tar upp viktiga aspekter som ingår i en 
pedagogisk ledarroll och sättet att förhålla sig till dessa.  

Det handlar om människosyn; han visar att sättet att betrakta eleverna är påverkat av vad man 
tror om dem. Därför menar han att det är viktigt att varje pedagog/ledare har klart för sig vad 
hans människosyn grundar sig på. Människosynen och dess uttryck har stor inverkan på elevens 
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utveckling och kunskapsinhämtning samt kan hämma elevens utvecklig av självtillit och en 
positiv självbild.  

Författaren förklarar att man kan se människan ur flera synvinklar. Han exemplifierar med tre 
olika: den materialistiska, den sociala och den humanistiska. Alla dessa har olika ramar och sätt 
att betrakta eleven och ger olika konsekvenser. 

Författaren menar att välja enbart det ena eller det andra sättet att förhålla sig, är att göra det lätt 
för sig. I stället exemplifierar han med ett fjärde sätt att betrakta eleven, den komplicerade 
människosynen, som enligt honom utgår från att människor är i en ständig förändring. 
Livssituationen samt olika behov och motiv kan komma att ta nya inriktningar. Därmed borde 
pedagogen/ ledaren använda sig av en situationsanpassad människosyn. I och med detta 
refererar Malten A (2003) till ämnet situationsanpassad syn på elever med behov av särskilt 
stöd. Han skriver om läroplanens positiva förväntningar på alla elever och om dess effekter. 
Men alla människor kan inte vara aktiva och skapande. Alla vill/kan inte ta ansvar och söka 
kunskap. Dessa förväntningar gäller även när det handlar om elever med behov av särskilt stöd, 
alltså barn och ungdom med olika problem av intellektuell, emotionell, social, språklig och/eller 
psykisk art. Att det finns olika elever med olika social bakgrund, ingen eller dålig 
studiemotivation samt understimulerade miljöer menar författaren.  

Samhällsmiljön kan inverka menligt på elevens möjligheter att klara sig i skolan. Skolans 
svårigheter att klara av detta kan bero på felsatsningar eller uteblivet engagemang. Elevens 
svårigheter kan alltså vara något mycket relativt.  I detta sammanhang och trots elevernas skilda 
förutsättningar är uppdraget en skola för alla, där ingen segregeras eller stöts ut. Varje elevs 
unika egenskaper går att satsa på och olikheterna ses som tillgångar. Här är målet integration.  

Integrering kan ses utifrån två motsatsförhållanden, ett inkluderande och ett exkluderande.  

Den första är förebyggande på så sätt att man anpassar skolan till elevens behov. Det andra 
perspektivet fokuserar på elevens brister och att man med olika pedagogiska metoder försöker 
anpassa eleven till skolans krav. Det tredje förhållningssättet är ett 
relationsinriktat/kommunikativt perspektiv. I detta är uppmärksamheten riktade lika mycket till 
den enskilde eleven som till skolans organisation och verksamhet. Här är inte bristerna i eleven 
eller skolans sätt att möta dessa som är viktiga. Här vill man istället lyfta fram relationer, det 
goda mötet och delaktighet såväl som lärande. På så sätt känner eleven sig sedd, omtyckt och 
accepterad som han/hon är. Att skolans värdegrund flyter samman härav blir förhållningssättet 
för pedagogens/ledares en stimulerande och engagerade utmaning. (ibid:ff).   

Då denna studie handlar om ungdomar ser jag som relevant att ta upp litteratur som berör 
ungdomarnas utveckling: 

Enligt Olsson M (2007) är det utmärkande för tonåren och i stort sett för alla ungdomar i alla 
kulturer att gå igenom puberteten. Denna startar då individen utvecklar mer avancerade 
kognitiva förmågor och då individen inträder i nya roller i samhället.  

De kognitiva förmågorna får stora konsekvenser för hur tonåringar tänker och resonerar om sig 
själva, sina relationer och omvärlden. Författaren påpekar att tonåringar behöver en funktion 
och känna sig uppmärksammade för att identitetsprocessen ska fortskrida på bästa sätt.  

Detta med att uppnå en balanserad och sammanhållen identitet är ett mödosamt arbete såväl 
emotionellt som intellektuellt. (Ibid:f). Även Evenshaug O & Hallen D (2010) skriver om 
ungdomarnas tankeprocesser: Den kognitiva utvecklingen är viktig vid identitetsutvecklingen. 
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De citerar Boyd & Chandler, (1992) som framhäver att den kognitiva utvecklingen är viktig för 
att tänka på ”ett formellt operationellt” sätt och utgör en viktig förutsättning för att kunna 
resonera logiskt kring olika möjligheter, val och värderingar.   

Hur den unga införskaffar sig ”en jagidentitet” under tonåren och ungdomstiden varierar från 
kultur till kultur. Det som är karaktäristiskt i alla samhällen är hur beroende de unga är av 
möjligheterna som existerar för att skapa en meningsfull och sammanhängande bild av sin 
potential och sina prestationer, för att få en stark och sund jagidentitet.  

Författarna, framhåller även om hur skolan har stor betydelse och spelar en viktig roll när det 
handlar om att erbjuda varierande möjligheter för sin identitet och för synen på sin omvärld. Inte 
minst har skolan betydelse för utforskning av utbildningsmöjligheterna och de yrkesmässiga 
förutsättningarna. För ungdomar som tillhör etniska minoriteter blir identitetsutvecklingen 
dubbelt krävande eftersom dessa ungdomar först måste skaffa sig en etnisk identitet, det vill 
säga en personlig identifikation med den egna gruppens värderingar och seder. Denna process 
följer vanligtvis samma steg som den övriga identitetsbildningen.  Författarna observerade att 
minoritetsungdomar ofta ligger en bit efter andra ungdomar när det handlar om att lösa andra 
och mer traditionella identitetsuppgifter och detta har samband med att minoritetsungdomar 
upplever att fördomar och diskriminering begränsar deras möjligheter när det gäller exempelvis 
utbildning och yrke, vilket författarna menar kan skapa en pessimistisk framtidstro och en svag 
yrkesmässig identitet.  Minoritetsungdomar upplever även konflikter mellan den egna 
subkulturen och majoritetskulturens värderingar, vilket blir en ännu svårare upplevelse för dessa 
ungdomar (Ibid:ff.).  

Wrangsjö B (1995) resonerar utifrån den amerikanske utvecklingstänkaren Eriksons beskrivning 
i Ungdomens identitetskriser: ”Lättast att inringa är identiteten kanske när den inte finns eller är 
svagt utvecklad”. (Wrangsjö B 1995). Författaren menar då att den unge lever i en vilsenhet 
som orsakar förvirring och skapar beslutsproblem. Han framhäver att det inte finns någon klar 
uppfattning inom en själv som bekräftar vad man vill göra, vad som passar en - en sådan person 
är jag.   Alla problem med att ta beslut behöver dock inte bero på identitetsproblem- det kan 
finnas andra inre orsaker till detta. För en ung person som har en identitet, går det lättare att göra 
självklara val och handlingar.  Självklarheter i val och handlingar tyder oftast på en god bild av 
den egna identiteten.  Identiteten ger upphov till en sorts självklar hemmastaddhet i den egna 
kroppen, i det förflutna och i framtiden. Identiteten är inte något givet en gång för alla. Den är i 
behov av bekräftelse i samspel med omgivningen. Att ha en tydlig identitet som gudomen 
formulerar för sig själv utifrån vad som känns viktigt att vara, är en krävande uppgift. (Ibid:ff). 

Hertfelt Wahn E (2007) avhandling tar upp ungt föräldraskap och beskriver erfarenheter i 
relation till tonårsflickor föräldraskap och graviditet, samt syftar till att få kunskap om deras 
upplevelse av att bli mödrar. Denna forskning är både kvalitativ och kvantitativ och är 
framförallt en medicinskt inriktad studie i vilka deltog 24 barnmorskor, 97 tonårsföräldrar och 
97 vuxna mödrar. Barnmorskornas reflektioner och deras erfarenheter av tonårsflickor beskriver 
att omgivningen ofta har en negativ syn kring unga föräldrar. Fördomar finns i uppfattningen 
om vad som är goda föräldrar. Detta misskrediterar ungas roll som goda föräldrar, så att de unga 
i jämförelse med de äldre mammorna skulle vara sämre. Författaren skriver om stora och svåra 
omställningar i livet för tonårsföräldrarna. Hon menar att ålder har stor betydelse eftersom 
föräldraskapet ändrar inriktningen på livet och den egna utvecklingen. Detta medför svårigheter 
å ena sidan för föräldraskapet, å andra sidan för den egna identitetsförändringen. Ett 
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misslyckande kan leda till konsekvenser som sämre självförtroende och känslor av hjälplöshet. 
(Ibid).   

På uppdrag av ungdomsstyrelsen har Wahl E (2009) intervjuat unga föräldrar och personer som 
arbetar inom olika verksamheter.  Hon skriver att unga föräldrar är överrepresenterade bland 
unga arbetslösa och att detta, som en möjlig slutsats, kan bero på att är att det är själva 
föräldraskapet som försämrar chansen att bli anställningsbara. Detta gäller ännu mer om det 
handlar om att de också är ensamstående, eftersom vissa jobb inte är anpassade för en så 
annorlunda familjesituation. Hon menar att det inte är en självklarhet att koppla ihop 
föräldraskapet med problem att komma in på arbetsmarknaden, utan att detta också handlar om 
andra mera komplexa bilder av situationen. Hon framhåller att det unga föräldraskapet inte ger 
många fördelar och konstaterar att detta sker trots att själva föräldraskapet upplevs som något 
positivt. Och även påpekar att det är ett faktum att ungt föräldraskap i allmänhet inte ses som en 
positiv erfarenhet, vilket kan hänga samman med de attityder som vuxensamhället verkar ha 
överhuvudtaget för denna grupp. Hon menar att de unga föräldrarna upplever att de blir 
behandlade annorlunda än andra föräldrar, att de möts av förutfattade meningar och attityder 
som tyder på en redan bestämd uppfattning om hur själva föräldraskapet kan vara ett problem 
för dem. Detta kommer såväl från anhöriga, som från skolan och socialkontoret. 

Slutligen tar författaren upp de olika upplevelser som skiljer unga mammor och unga pappor åt, 
och hon menar att det är en stor skillnad i hur föräldraskap upplevs av föräldrarna själva. 
Mammorna upplever att de tar det största ansvaret både i det praktiska med barnet, förhållandet 
till partnern och att de samtidigt upplever pappan som undvikande i själva föräldraskapet. 
Papporna däremot upplever att de inte räknas som föräldrar på samma sätt eftersom 
verksamheter som exempelvis mödra- och barnavårdscentralerna utgår från mammorna, menar 
hon. Papporna känner sig osynliga eftersom en hel del av unga föräldrapar lever i särbo 
förhållanden. Den information som ges till mammorna kommer inte till papporna på samma 
sätt. När det rör sig om gymnasiet och de myndigheterna som tillfrågades, menar Wahl att 
ofullständig gymnasieskola är något ofta förekommande: vissa började aldrig gymnasiet efter 
högstadiet, andra hoppade av. Hon observerade att det finns problem med att vissa 
gymnasieskolor visar negativa attityder till gravida elever under gymnasietiden och att dessa 
attityder har fått den unga mamman att känna att det hade varit bättre om hon avbröt studierna. 
(Ibid:ff).    
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Metod   

En kvalitativ forskningsmetod har valts då denna genom personliga intervjuer i samtal och 
samspel har som syfte att förstå den levda vardagsvärlden, sedd ur den intervjuades eget 
perspektiv. En central aspekt är individens egen värld och dennes relation till den. Metoden ger 
även intervjuaren större möjlighet att gå in i dialog med den intervjuade för att fördjupa svaren 
genom att förtydliga och utveckla dessa och att på detta sätt följa informantens berättelse och få 
djupare kunskap. (Kvale S, 1997).   

Intentionen med studien var inte att pröva någon teoretisk hållbarhet i förhållandet till insamlade 
data. Studiens ansats har varit induktiv vilket innebär att man utgår från empiri för att komma 
till teori. 

Teorierna som använts efteråt för analys har varit verktyg för att kunna besvara 
forskningsfrågorna och fullfölja studiens syfte.    

Undersökningsstrategi  
Jag har valt att som Holme och Solvang (1997) skilja mellan respondenter och informanter. 

Respondenter är de personer som själva är delaktiga i den företeelse som studeras, i mitt fall de 
unga föräldrarna. Informanter är å andra sidan personer som inte själva är del av företeelsen 
men har kunskap och/eller åsikter om ämnet, i mitt fall de professionella. Studien är utformad 
som en fallstudie.  

Undersökningen har fokuserat på ungdomarnas berättelser om vad det innebär att vara ung 
förälder i relation till utbildning. De professionellas utsagor skildrar i huvudsak egna 
erfarenheter och skolans utgångspunkter.  

Metoder och tekniker  
Jag har genomfört strukturerade intervjuer vilket innebär att de bygger på tematiserade frågor se 
bilaga 2 och 3. Intervjuernas tema härstammar från de forskningsfrågor som studien belyser.  
Intervjuguiden antyder ofta ordningsföljden för frågorna; denna behöver inte följas slaviskt och 
kan ändras om informanterna tar upp ett nytt tema utöver de planerade. På så sätt kan metoden 
ge en bra balans mellan respondenten och intervjuaren, samt en flexibilitet för följdfrågor.  
(Johannessen & Tufte, 2007).  Jag upplevde att denna metod gav utrymme även för frågor och 
svar när respondenterna i efterhand undrade över mina frågor och själva ställde frågor om egna 
problemställningar. Genom flexibilitet fick vi en bra konversation som underlättade en dialog. 
Jag ville verkligen komma tills tals med ungdomarna - jag tänkte att vill man få veta något om 
deras situation, ska man fråga dem själva. 
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Genomförandesteg och Datainsamling 
Jag tog i ett tidigare skede kontakt med Stadsmissionen och deras verksamhet Ung Station, då 
målgruppen ingår i verksamheten, och fick via en projektledare kontakt med några ungdomar. 
Han förmedlade telefonnummer till några som gav sitt godkännande, och som jag sedan ringde 
upp. Jag skickade ut missivbrev, se bilaga 1, och intervjufrågor, se bilaga 2, till både 
projektledare och ungdomar, så att deltagarna hade dessa tillhanda innan intervjuerna ägde rum. 
Mycket möda har lagts ner på att få intervjuerna gjorda eftersom det blev många avbokningar 
med kort varsel. Genomförandet av intervjun och hur intervjuerna presenteras är en viktig del av 
relationen mellan intervjuaren och respondenten, därför omarbetade jag dessa flera gånger för 
att få dem tydliga och lättförstådda. (Johannessen,A & Tufte P, 2007).  

Med varje intervjuperson avtalades per telefon tid och plats för intervjuer. Dessa skedde på 
Stadsbiblioteket eftersom detta var en neutral plats som respondenterna föredrog.  

Intervjuerna med ungdomarna har spelats in med bandspelare, i genomsnitt tog dessa 1 h per 
intervju att genomföra. Intervjuerna följde intervjuguiden med varierande följdfrågor utifrån de 
svar som gavs. Respondenterna hade redan läst intervjufrågorna innan intervjun gjordes.  

Genom tidigare praktikplatser i skolor hade jag kontakt med en skolkurator och en studie- och 
yrkesvägledare. Jag tog kontakt med dessa angående möjligheten att delta i studien. Syftet med 
uppsatsarbetet redovisades först muntligen per telefon därefter skickades intervjufrågorna per e-
post.  

De professionella har haft kontakt med ungdomar som blivit föräldrar under skoltiden. Efter 
hand bokades intervjutider. Därefter genomfördes intervjuerna på respektive arbetsplats. 
Intervjuerna genomfördes med de professionella grundade på intervjuguiden (se bilaga 3) och 
tog ca trettio minuter vardera.  

Urvalsförfarande och urvalsgrupp  
Den ursprungliga gruppen av intervjupersoner var bestämd till sju personer. De skulle komma 
från Stadsmissionens verksamhet, men på grund av ett stort bortfall av intervjupersoner, 
utökades sökområdet till unga föräldrar även utanför Stadsmissionens verksamhet.  
Sammantaget rekryterades två personer genom Stadsmissionen. Kriterierna och urval av 
personer bestämdes i början av studien att vara informanternas lämplighet och även utifrån 
egenskapen ”unga föräldrar”.   

Allteftersom studien fortskred och den ursprungliga gruppen inte kunde närvara, kontaktades tre 
nya personer i form av den privata kompiskretsen hos de redan intervjuade informanterna. 

Jag frågade de nya personerna om de kände till andra unga föräldrar och på detta sätt fick jag 
ytterligare några telefonnummer, vilka jag ringde upp och förklarade syftet med min 
undersökning. Gruppen växte på nytt, genom den s.k. snöbollseffekten. De bad mig skicka 
frågorna per mail, vilket jag också gjorde. Sedan de svarat jakande, möttes vi i ett bibliotek i 
södeort vilket var en bra plats för dessa personer.  Skälet till att kontakta en skolkurator och en 
studie- och yrkesvägledare var alltså bortfallet från den första gruppen intervjupersoner. Detta 
uppfattade jag som relevant i syfte att ge ökad förståelse och insikt i och med deras erfarenheter.  
Därmed har jag utgått från ett s.k. strategiskt val som innebär att man medvetet väljer vem eller 
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vilka som deltar i undersökningen. Det viktigaste är nämligen att urval och antal görs med tanke 
på personernas lämplighet att belysa forskningsfrågorna. (Johannessen & Tufte 2007). 

Tillförlitlighet och giltighet  
Liksom vid kvalitativa studier i allmänhet är inte avsikten att resultaten ska kunna gå att 
generalisera. Resultaten från denna undersökning kan ses som exempel på hur just dessa fem 
personer ser på frågor kring ungt föräldraskap och utbildning.  

En risk vid kvalitativa intervjuer, som kan påverka resultatens giltighet, är exempelvis att frågor 
kan ha missförståtts av respondenterna, eller att jag feltolkat deras svar. Jag har försökt hålla 
mig medveten om detta under arbetets gång, och sett till att det funnits möjlighet att förklara 
mina frågor och be mina informanter utveckla sina svar.  

Närheten som finns i kvalitativa undersökningar har därmed varit av godo då den gjort det 
möjligt att genom följdfrågor från båda håll säkerställa en tillfredsställande grad av giltighet. 
Inspelning av intervjuerna gjordes också, vilket möjliggjorde att jag kunde lyssna flera gånger 
efteråt för att undvika missförstånd och feltolkningar i sammanställningen av resultat och 
analys. 

Etiska ställningstaganden 
Utgångspunkten var de fyra forskningsetiska principerna HSFR (1999) som Vetenskapsrådet 
anger som huvudkrav på forskningen. Det vill säga informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Jag har följt dessa genom att i missivbrev (se 
bilaga) och muntligen redogöra för informanterna vad undersökningen syftar till och vad 
deltagandet innebär. De har även fått information om att eventuellt deltagande är frivilligt och 
att respondenterna dessutom har rätt att avbryta sin medverkan. Innan intervjuerna påbörjades 
hade jag försäkrat mig om att respondenterna har gett sitt samtycke till medverkan, och att de 
var medvetna om att de när som helst kan avbryta eller meddela om något inte känns bekvämt 
eller rätt för dem.  

Respondenternas identiteter kommer att skyddas och anonymitet har utlovats. Alla uppgifter 
som samlades in behandlas konfidentiellt och med anonymitetsskydd.  

De insamlade uppgifterna kommer enbart att användas för forskningsändamål och efter 
uppsatsens godkännande så förstörs allt insamlat intervjumaterial.  

De frågor som ställts till informanterna om deras livssituation kan vara ett känsligt ämne för 
dem. Därför har jag strävat efter att genomföra dessa intervjuer med hänsyn och respekt för 
mina respondenter.   
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Resultat  

Beskrivning av respondenterna 

Nila är 17 år gammal, flyttade till Sverige som barn och bor med sin mamma och tre syskon i 
norra Stockholm.  Nila är i sjunde månaden av sin graviditet, går första året på gymnasiet och 
läser omvårdnadsprogrammet.  

Pablo är 22 år gammal, är född och uppväxt i södra Stockholm, bor med sin mamma och tre 
systrar. Pablo har en son som är 2år gammal. Pablo gick på barn- och fritidsprogrammet och 
kunde inte avsluta sina studier. Han sjunger i ett band; just nu är Pablo arbetssökande. 

Sandra, är 19 år gammal, flyttade till Sverige som barn, bor med mamma och sin bror. De bor i 
norra Stockholm. Sandra har en son på 2 år, läser kärnämnena i en gymnasieklass för unga 
mammor. Sandra pluggar till sitt studentbetyg.   

Dulce , är 20 år, är född och uppvuxen i södra Stockholm, bor med sin mamma och en syster. 
Hon har en dotter på 2 år. Pluggade handel och turism och just nu jobbar Dulce extra som 
boendestödjare. Hon tänker fortsätta studera i augusti.  

Maria är 21 år gammal, flyttade till Sverige som barn, bor med sin mamma och tre syskon i 
södra Stockholm. Maria är inte klar med sin gymnasieutbildning. Hon har en son på 2 år och är 
även gravid i sjunde månaden. Maria har haft allt fokus på sin son. Hon är just nu 
arbetssökande. Maria hade inte tid för personligt möte, utan besvarade intervjufrågorna per e- 
post.  

Studie- och yrkesvägledaren Eva, arbetar i en gymnasieskola. Hon är cirka 45 år och arbetar 
med IV elever och med nationella elever eller behöriga elever. 

Kuratorn Lena, är cirka 50 år och arbetar på en grundskola sedan 13 år och är socionom sedan 
30 år tillbaka. Hon har arbetat med socialarbetet i flera andra sektorer.  

I det följande presenteras studiens resultat grupperade under två rubriker; ”De unga föräldrarna” 
samt ”De professionella”. 

De unga föräldrarna  

Nila 

Nila berättade att något som försvårat för henne i avseende att fortsätta studera var hennes 
känslomässiga status under sin graviditet. 

"det har varit tufft för skolan hade precis börjat så det var liksom trötthet, illamående, man 
kommer från skolan jag var helt slut... mitt liv var för starkt, jag var liksom helt deprimerad, 
för det var tufft". 

Nila berättade också att hon upplevde det som att hon själv måste vara den pådrivande kraften. 
När hon berättade om sin graviditet för de vuxna inom skolan upplevde hon att det var hon själv 
som måste ta reda på vad det fanns för stöd att få och vad som är möjligt att göra, till exempel, 
om det är möjligt att få läsa på distans eller göra studieuppehåll.  
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”förutom att de vet att jag är gravid, att de vet att jag ska få barn så tycker jag att jag fått någon 
hjälp… för det mesta har det varit jag själv som har varit tvungen att fråga: kan jag nästa år få 
läsa i augusti, finns det möjlighet så att jag kan fortsätta plugga?”.  

Nila betonade att det är betydelsefullt för henne att ändå kunna närvara i skolan: 

"Det viktiga för mig, eller jag tycker alltså att inte att jag kanske kan få G på alla ämnen men 
att jag alltid är med så att jag inte missar någonting så att jag, att jag ändå är med där och får 
lite av läraren undervisar. Kanske jag inte får G på alla prov men så länge jag är med där så är 
det viktigaste för mig..." 

Nila berättade också att det faktum att hon har barn fungerar som en motivation för att fortsätta 
studera; hon berättade att hon vill självständigt kunna försörja sitt barn, och därför behöver ett 
bra arbete, vilket förutsätter att hon avslutar sin utbildning: 

"Jag tänker på mitt barn, jag vill ändå ha ett arbete så jag kan försörja mitt barn, för jag vill 
inte leva efter... menar vara beroende av någon, till exempel socialen och sånt...". 

Pablo 

Pablo berättade att, när han fick veta att han skulle bli pappa, gick han igenom en period med 
stora känslomässiga påfrestningar. Han var mycket orolig inför framtiden och visste inte vart 
han skulle ta vägen.  

”Det var inte så bra för jag var ganska slarvig med just skolan. […] lärarna sade att jag störde 
de andra i klassen”. 

Pablo menar att han upplevdes som ”busig” och att lärarna missförstod honom.  

Han berättade också att han upplevde att det var svårt att prata med någon, till exempel de 
vuxna i skolan, om sin oro: 

"Jag bad inte om hjälp, jag var ganska så där, jag visade inte mina känslor, och om jag mådde 
dåligt så det var det ingen som visste det, förutom jag själv...".  

Eftersom de vuxna i skolan inte visste om hans situation, så missuppfattade de hans orolighet 
som allmän bråkighet istället.  

Pablo framhöll också att om han hade fått mer och bättre stöd från de vuxna i skolan så hade 
han nog inte hoppat av sin utbildning: 

"Kanske lärarna eller de där kuratorerna och alla dom i skolan kunde gå och prata lite mer med 
ungdomar så dom får veta hur ungdomarna mår/.../ för de flesta vill inte gå och öppna sig för 
vem som helst/.../Jag hade svårt, jag hade velat gå egentligen, och prata med någon kurator, 
men jag hade svårt att öppna mig själv så jag gick aldrig till någon kurator, men det hade 
kunnat hjälpa tror jag... att få lite stöd därifrån..." 

Han framhöll särskilt att det var extra jobbigt att det var han själv som måste ta initiativ till att 
prata med någon. Han upplevde att det hade varit enklare om någon kommit fram till honom 
och erbjudit honom att komma och prata.  

Pablo säger även att tiden då han var i skolan vantrivdes han, eftersom hade valt fel program:  

”Jag valde programmet barn och fritid, för där hade jag extra data. Men det var inte riktigt min 
grej liksom, det var mest för data jag valde det, det fanns extra data…” 
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Han kom aldrig in på IT-gymnasium på grund av sina betyg. 

Pablo säger att tanken på studier tilltog efter barnets födelse och att han därför kanske borde 
börja studera igen.  

Sandra 

Sandra berättade att när hon närmade sig slutet på sin graviditet upplevde hon att det var många 
saker som tog tid och uppmärksamhet från skolarbetet:  

"Ah det har varit svårt att koncentrera sig, det blir mycket annat runt omkring, som man aldrig 
har varit med om..." 

Hon berättade också att hon under sin graviditet fick en del hjälp från sina lärare att planera för 
hur hon skulle göra med skolan efter att barnet kommit: 

"de [de vuxna i skolan] var jättegulliga men ändå så blev allt väldigt annat alltså, man planerar 
ju mycket när man är bredvid, men det blir väldigt annorlunda sen när man väl kommer ner 
där... man tänker 'hur ska jag göra nu?'/.../det gick inte som planerat." 

Sandra berättade att hon ville klara sig själv och ville kunna försörja sig efter att barnet kommit. 
Detta var det som motiverade henne till att försöka avsluta sina studier. När hon hade bestämt 
sig för att avsluta sina studier hittade hon, på mödrar vårdcentralen, information om ett 
gymnasium, som hade en klass för unga mammor, där det erbjöds utbildning som är 
individuellt: 

"man kunde gå dit med barnet, dom liksom, hjälper till, och passar barnet medan man pluggar. 
Det är som en distanskurs man går där två gånger i veckan, tar med sig barnet, och så blir det 
ingen press på att jag måste skaffa barnvakt..." 

Dulce 

Dulce berättade att ett stort problem med att studera när man har ett litet barn är problemet med 
barnomsorg: 

"det svåra när man har barn och ska börja plugga, det är just det här med dagis/.../ första året 
och andra året blir de [barn] ofta sjuka väldigt mycket och man vill inte missa skolan 
jättemycket så det är det som är ett stort hinder/.../egentligen skulle jag behöva just den här 
förståelsen att om mitt barn är sjukt så måste jag vara hemma med mitt barn/.../för det hade 
varit en lösning..." 

Dulce pratade mycket om att det hade varit bra med en större flexibilitet till exempel då barnet 
blir sjukt, att det går att göra uppgifter hemma tillexempel och få information från skolan via e-
post så att hon slipper missa så mycket. 

Dulce berättade också att det faktum att hon fått större ansvar nu som förälder har fått henne att 
inse att det är viktigt att utbilda sig: 

"ja jag har väldigt stort ansvar och jag behöver ha en utbildning för att liksom, för en säker 
inkomst". 
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Maria  

Enligt Maria när det gäller skolan så har inget varit speciellt bra eftersom hon inte är klar med 
sin gymnasieutbildning. Hennes tankar har alltid kretsat kring föräldraskapet och, som hon 
säger, att få vardagen att gå ihop.  

”jag har inte haft några tankar på att fortsätta med någon utbildning eftersom allt var så struligt 
då jag var i plugget. Just nu ska jag bli tvåbarnsmamma. Allt fokus har varit på min son och nu 
på det barn som kommer”.  

Enligt Maria har hon fått all hjälp hon behövt av sina föräldrar när det kommer till moderskapet 
och hon hävdar att om hon skulle vilja börja studera så vore ekonomisk hjälp allt hon skulle 
behöva. 

Maria säger att för henne är utbildning inte viktigt just nu och förklarar:  

”Jag har faktiskt inte tänkt mycket på skolan sen jag hoppade av gymnasiet, det var svårt redan 
där. Det kanske beror på att jag inte viste vad jag ville göra och inte heller har jag kommit på 
något speciellt jag vill göra”. 

Maria säger slutligen att olika människors bemötande betyder rätt så mycket när man väl väljer 
att studera och mer när man ännu inte tagit något beslut eftersom man inte vet vad man vill.  

”jag vill ändå ha ett arbete för att försörja barnen för jag vet att jag inte vill vara beroende av 
någon ”.  

De professionella 

Lena 

Lena berättar att hon inte träffat någon kille som velat tala om föräldraskapet utan det har varit 
flickor som tagit initiativet:  

”För det mesta så har de flesta elever valt abort, vilket hon tycker i deras fall, är rätt beslut. 
Det lite klassiska: ”barn ska inte ha barn”.  

Enligt hennes erfarenheter så är det viktigt att de unga föräldrarna har ett starkt socialt 
skyddsnät om allt ska gå så bra som möjligt för dem: 

"Ska barn ha barn måste unga ha bra föräldrar, i alla fall om de ska plugga samtidigt. Det är 
väldigt ovanligt att barn klarar sig ensamma med det ansvaret. Man behöver ett skyddsnät." 

Hon menade också att den frånvaro från skola som de unga föräldrarna alltid har i viss mån, i 
samband med att barnet kommer, kan göra att det blir svårt att komma tillbaka till skolan och 
komma ikapp med studierna. 

Lena betonade också att de unga föräldrarnas kunskaper om sina rättigheter har stor betydelse 
för hur det går för dem: 

"det är nog det viktigaste jobb jag har här, det är att informera och tala om; är du femton år, du 
får inte skriva hyreskontrakt, du får fortfarande barnbidrag, men du får inte skriva något 
papper, du får inte gifta dig..." 
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Eva 

Eva berättade att det stora problemet är just att de måste vara borta från sina studier när barnet 
kommer. Hon berättade också att hon tycker att det är viktigt att de får hjälp med att planera 
sina studieavbrott, så att de får planera hur de kan komma tillbaka efter föräldraledigheten. 

Hon framhöll också att det är viktigt att skolan informerar om vad det finns för möjligheter för 
de unga föräldrarna att avsluta sina studier: 

"att man är tydlig med att det finns möjligheter för dig att utbilda dig, det är inte kört för att du 
råkar få barn. Att man är tydlig på att visa på olika vägar och så/.../ att man hjälper dem att 
tänka vidare." 

Hon menade att det kan se mycket olika ut för olika personer, exempelvis avseende hur mycket 
stöd de har hemifrån eller huruvida de är ensamstående, och att en viktig uppgift från skolans 
sida är att erbjuda stöd utifrån deras behov. 
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Analys 

I det följande avsnittet analyseras studiens resultat. 

Bearbetning och analys av resultatdata 
Efter att datamaterialet var insamlat lästes materialet igenom och under denna process blev olika 
teman synliga som ofta var gemensamma för flera respondenter. Dessa teman kodades och 
sammanfattades sedan i en tabell (se nedan). I det följande analyseras dessa teman sedan med 
hjälp av relevant litteratur och teori. 

De professionellas utsagor har inte sammanfattats i en tabell, men analyseras i följande avsnitt 
på samma sätt; genom att sättas i relation till relevant litteratur och teori. 

Tabell 1. Begränsningar och möjligheter 
Av tabellen nedan framgår att alla respondenterna i stort sätt har liknande bakgrundsdata. Dessa 
bakgrundsdata har jag bedömt utifrån de nio faktorer som finns i tabellen. Endast en person, 
Maria, avviker något från de övriga svarsmönstren. Maria var respondenten som gav skriftigt 
svar i stället för att ge mig tid för intervju. 
  
Tema Nila Pablo Sandra Dulce Maria 
1. Svag 
skolgång, 
Svårt med 
barntillsyn. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

2. Svårt med 
koncentration 
+ kontinuitet. 
Tidsbrist, 
stress, saknar 
konkret stöd. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

3. Barnet ger 
motivation. 
Barnet ger 
insikt att 
studie hänger 
samman med 
bra 
försörjning. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

4. Har trots 
dålig ekonomi 

Ja Nej Ja Ja Nej 
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ändå valt 
studier. 
5. Egentligen 
inget stöd och 
ingen 
information 
alls från 
skolan. 

Ja Ja Ja Ja Nej 

6. Behov av 
barnpassning, 
information, 
individuella 
råd samt att bli 
sedd. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

7. Bor hemma, 
får praktiska 
råd från 
familjekretsen. 

Ja Ja Ja Ja Ja 

8. Har upplevt 
kritiska 
blickar eller 
ifrågasättande 
som försvårat 
studierna. 

Ja Nej Ja Ja Nej 

9. Osäkerhet 
om 
studieplaner 
skapar 
pessimism. 

Ja Ja Tydligt mål 
skapar 
optimism 

Tydligt mål 
skapar 
optimism 

Ja 

 

Begränsningar  

Eva och Lena nämnde frånvaron som ett stort problem eftersom den missgynnar de unga 
föräldrarnas kontinuitet i skolgången. Studieavbrottet blir ofta ett problem, som till exempel i 
Sandras fall där det fanns en planering för hur hon skulle fortsätta efter att hon fått barn men där 
alltsammans föll isär under föräldraledigheten.  

Varför blir just avbrottet från skolan ett så stort problem? Kan det vara att skolsystemet inte är 
förberett för att kunna erbjuda en kontinuitet som skulle minska just det problem som ungt 
föräldraskap medför, när det handlar om frånvaro och möjlighet att avsluta skolgången? Eva 
framhåller vikten av en planering för återupptagande av studierna. Även Ungdomsstyrelsen ser 
flexibla lösningar utifrån vars och ens situation, som en dellösning på frånvaroproblemet 
(2009:1). Frånvaro kan alltså sägas utesluta unga från kontinuiteten i skolarbetet och måste 
uppmärksammas med särskilda insatser. Det är inte ett problem att vara borta från ett arbete vid 
föräldraledighet. Detta för att det i arbetslivet finns strukturer och planer för att hantera detta. En 
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liknande flexibilitet inom skolan skulle kanske kunna underlätta de unga föräldrarnas situation 
när det gäller just frånvaro från skolan. 

Både Eva eller Lena framhåller att en viktig uppgift för dessa ungdomar från skolans sida är att 
erbjuda stöd utifrån deras behov. Å andra sidan så berättar eleverna att de upplevt att ingen har 
varit lyhörd och uppmärksam eller hjälpt dem att planera skolgången genom graviditeten eller 
efteråt. Bör inte skolan i stort ha samma uppfattning om stöd utifrån den enskildes behov? 

Skolans struktur kan bli en begränsning för de unga föräldrarna då det gäller att genomföra sin 
utbildning.  Här kan den allmänna samhällsmiljön också inverka på elevens skolgång. Detta 
trots att de unga föräldrarna har skilda förutsättningar. Uppdraget är ”en skola för alla”. Med ett 
relationsinriktat eller kommunikativt förhållningsätt där man uppmärksammar de positiva 
relationerna, synliggörs det goda mötet mellan delaktighet och lärande. Detta förhållningsätt 
uppmärksammar såväl den enskilde elevens som skolans organisation”.(Malten A, 2003).  

Det finns också andra faktorer som påverkar skolgången. Exempelvis talar alla om de känslor 
som följer med en hotad och kanske avbruten skolgång samt naturligtvis av det stundande 
föräldraskapet i sig.  I exemplet med Pablo kan man se hur en blivande pappa kan uppvisa 
starka känslor, som av lärarna kan upplevas som bråkighet.  Detta kan leda till reaktioner och 
uttryckssätt som av omvärlden kan tolkas som disciplinproblem. Det skulle kanske kunna vara 
till god hjälp för elever som uppvisar sådana tecken på oro, om fler vuxna i skolvärlden oftare 
försökte ta initiativ till samtal med elever. Flera av respondenterna säger sig också önska detta 
och att man gärna vill bli sedd. Exempelvis nämner Nila, Pablo och Sandra upplevelsen av att 
vara hänvisad till sig själv som initiativtagare, utan att alltid kunna klara av detta. 

Den oro de unga visar talar Hertfelt (2007) också om, som en del av omställningsproblemet. Det 
unga föräldraskapet ändrar inriktningen på livet och den egna utvecklingen.  Detta komplicerar 
den egna identitetsuppfattningen och ökar risken för marginalisering. Även Evenshaug & 
Hallen (2010) påpekar skolans betydelse och roll när det gäller att erbjuda varierande 
möjligheter för eleven att skapa en meningsfull bild av sin potential och sina prestationer för att 
förstärka en sund identitet.  De flesta av mina respondenter är utlandsfödda. Evenshaug & 
Hallen observerade att minoritetsungdomar ofta ligger en bit efter andra ungdomar när det 
handlar om att lösa traditionella identitetsuppgifter: däri ingår också yrkesvalet. Detta har 
samband med att minoritetsungdomar upplever att fördomar och diskriminering begränsar deras 
möjligheter till utbildning och yrke, vilket författarna menar kan skapa en pessimistisk 
framtidstro och en svag yrkesmässig identitet. En ung människa behöver skapa en egen identitet 
genom att tillfredsställa sociala och personliga behov.  I Nilas exempel, betonar hon hur 
betydelsefullt det är för henne att kunna avsluta sin utbildning som en sorts trygghet. Pablo och 
Maria uppvisar tecken på vilsenhet eftersom båda är arbetssökande och utrycker oro även inför 
framtiden.  Respondenterna kom alla till Sverige i tidig ålder eller föddes i Sverige. Samtliga 
har invandrade föräldrar och säger sig ha haft en svag skolgång.   

Möjligheter 

Eva och Lena tillmäter sina professionella kunskaper som viktiga för att vidga perspektiv för 
den här elevgruppen. Det går att anta, utifrån resultaten, att den individuella situationen måste 
uppmärksammas och tillmätas större betydelse: Ett gott exempel kan vara Sandra, som hittade 
en skolform där barnet kunde vara med, vilket hon upptäckte p.g.a. målgruppsinriktad 
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information på mödravårdscentralen. I detta exempel har skolans struktur snarare blivit något 
som ger möjlighet för unga föräldrar att avsluta sin utbildning. 

Graviditeten – eller det nya barnet – kan å ena sidan bli en stor stressfaktor för den unga 
föräldern, särskilt om ett gott socialt skyddsnät saknas. Å andra sidan kan barnet också ge en 
stärkt motivation till fortsatta studier, eftersom detta av alla upplevdes som viktigt för att i 
framtiden kunna försörja barnet genom ett bra arbete.  Stödet hemifrån, liksom kunskap om de 
egna sociala och ekonomiska rättigheterna, är av stor betydelse menade även Lena, kuratorn. 
Ingen av de professionella nämnde att det fanns någon redan uttänkt åtgärd eller någon insats 
planerad för dessa ungdomar än särskilt stöd från skolan sida.  Eva och Lena hade mött 
ungdomar som hade varit gravida under skoltiden, antingen i högstadiet eller i gymnasiet. Att 
möta den enskilde eleven utifrån ett relationsinriktat och kommunikativt sätt är, förutom att 
följa skolans mål och värdegrund, den kunnige lärarens sätt att få eleven att känna sig sedd, 
omtyckt och accepterad som hon/han är. (Malten A, 2003). 

Dessa unga föräldrar uttrycker också glädje över barnet. Hur det hela till sist utformar sig, 
menar jag, beror i hög grad på det bemötande de får av olika professionella i skolan och i 
allmänhet. Skolan är en del av samhället som har stor inverkan när det handlar om att se de unga 
föräldrarna. Därigenom förstår man hur bemötandet kan ge konsekvenser för elevernas 
självbild.  Det finns problem med att vissa skolor visar negativa attityder till gravida elever 
under gymnasietiden och att dessa attityder har fått den unga mamman att känna att det hade 
varit bättre om hon skulle avbryta studierna. (Wahl 2009).  Därför blir det avgörande att både 
förnuft och känsla får komma till tals i mötet med dessa ungdomar. 

Social cognitiv career theori   

SCCT - Social cognitiv carrer - är en teori som avser att förstå både kognitiva och 
interpersonella, motiverande processer som påverkar individens utformning av karriärplanerna. 
Kognition avser att vara en samlingsterm för våra olika tankeprocesser som uppmärksamhet, 
minne, inlärning, medvetande, språk samt beslutfattande och problemlösning. Både kognition 
och perception är aktiva då vi tolkar sinnesintryck. Kognition och perception är inte två skilda 
områden utan överlappar varandra. Utifrån detta samspel kan jag förstå hur viktigt det var för 
respondenterna att uppleva bekräftelse för att kunna bygga upp en tro på sin förmåga där andra 
människors förhållningsätt till dem spelat en viktig roll. Den kognitiva utveckling är viktig och 
får stora konsekvenser för hur tonåringar tänker och resonerar om sig själva och omvärlden. 
Också den kognitiva utvecklingen i tonåren är viktig för att tänka på ett formellt operationellt 
sätt. (Evenshaug & Hallen 2010).  SCCT-teorin visar att vad man tror om den egna förmågan 
kan skilja sig mycket från hur den verkligen ser ut; ibland underskattad, ibland överskattad. Ett 
förväntat gott resultat av beteendeförändringen genom egna uppsatta mål, är en viktig drivkraft 
för fortsatt beteendeförändring beroende på hur beslutsam personen är att försöka påverka sitt 
liv. (Brown & Associates 2002). Både Sandra och Dulce hade tagit ett beslut samt hade uppsatta 
mål. I och med att de återupptog en utbildning kunde de uttrycka optimism. Pablo och Maria 
däremot, som inte hade uppsatta mål varken för utbildning eller arbete, uttryckte pessimism. 
Tonåringar behöver en funktion och känna sig uppmärksammade för att identitetsbildningen ska 
fortskrida på bästa sätt. (Hevenshaug & Hallen 2010).  SCCT – teorin skulle här kunna fungera 
förebyggande för att medvetengöra individen och dessa tankeprocesser, och därmed undvika en 
orealistisk och felaktig självbild och hjälpa denna elevgrupp att uppfylla egna mål och egna 
förväntningar. (Brown & Associates 2002).  
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Careershipteori  
Enligt teorins första dimension tar ungdomar pragmatiskt rationella beslut inom den egna 
handlingshorisonten utifrån habitus och tillgängligt kapital. Ungdomarnas val görs utifrån de 
kunskaper de har och utifrån dessa kunskaper väljer de en inriktning som de tror säkrast leder 
till målen de vill uppnå. Här har de professionella goda möjligheter att leda de unga föräldrarna 
rätt genom att visa på framkomliga vägar om man beaktar ungdomarnas bakgrund med något 
begränsade sociala och ekonomiska resurser.  

Det är ett faktum att föräldraskapet påverkar både de unga och deras identitetsutveckling samt 
härur även deras handlingsorisont. Ett exempel kan vara Nila, som resonerar kring sig själv och 
uttrycker att bara hon kan vara med och delta i undervisningen så är det tillräckligt för henne.  
Hon utrycker även att hon kan acceptera att inte bli uppmärksammad, bara hon kan vara med för 
att öka sina chanser i framtiden.  Därför är det betydelsefullt med ett relationsinriktat 
kommunikativt perspektiv vilket Malten A (2003) förklarar som ett positivt sätt att förhålla sig 
till andra och sig själv - vilket jag håller med om.  

Careershipteorins andra dimension förklarar ojämlika förutsättningar inom utbildningsfältet 
med individens interaktion med andra. Strukturella förutsättningar som exempelvis 
utbildningssystemet kan utgöra hinder eller möjligheter. (Lundahl 2010). För gruppen unga 
föräldrar som vill fortsätta studera, är det betydelsefullt hur interaktionen med företrädare för 
skolan sker.  Skolan kan förstås som ett fält där elever kan utveckla en sund identitet, avancera 
eller inte, just beroende på förekomst av eller brist på kapital. Socialt kapital utgör även de 
relationer individer har till andra. Dessa relationer kan skapa fördelar och är värdefulla för den 
enskilde. Vilket stöd individen har är viktigt för att klara att gå igenom sin gymnasieutbildning 
framhåller de professionella. Teorin visar att individens habitus genom inlärning har möjlighet 
till förändring, alltså kan då habitus bli påverkad av både avancemang och misslyckande. 
Evenshaug & Hallen (2010) påpekar skolans betydelse när det kommer till att erbjuda 
varierande möjligheter för att eleven att skapa en meningsfull bild av sig själv för att förstärka 
en sund identitet. Författarna talar om minoritetsungdomar och skriver att dessa ofta ligger en 
bit efter andra ungdomar när det gäller att lösa traditionella identitetsuppgifter och nämner 
yrkesidentitet som en sådan uppgift.  

Careershipteorins tredje dimension, handlar om vändpunkter och erfarenheter som sker i bytet 
från ett livsområde till ett annat. Ur detta perspektiv består individens livskarriärlinje av olika 
återkommande val i samband med dessa vändpunkter. (Lundahl 2010).  Föräldraskap kan vara 
exempel på sådan vändpunkt i livet.  När individen reflekterar över sina tidigare tagna beslut 
kan dessa stämma eller stå i konflikt, detta kan dock mer eller mindre bekräfta individens 
identitet eller bidra till förändring av denna.  Exempel på detta kan vara Pablo som berättar om 
sin erfarenhet av att ha varit i skolan och nu plötsligt är han ensamstående pappa. Han upplever 
nu en ny identitet där han reflekterar över sitt avhopp och sina tankar om framtiden. Utifrån 
detta omprövar Pablo sitt tidigare beslut men även sin nuvarande identitet.  

Lyckosamma miljöer som dök upp, partisk information härrörande bekanta område samt egna 
erfarenheter kan även forma karriärbeslut. (Hodkingson, P & Sparkers, A 1997).   

Sandra berättar att beslutet att återuppta utbildningen härrörde från ett bekant område där hon 
hade haft erfarenheter, i detta fall genom vårdcentralens personal. Dulce och hennes erfarenhet 
genom sitt arbete - och nu som ung mamma - ledde även till ett nytt beslut för utbildning.  
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Ur de professionella erfarenheterna framkommer vikten av ett stödjande nätverk som 
uppmärksammar ungdomarnas behov och påverkar deras horisont.  Individens kontext kan inte 
separeras från bakgrund, kultur eller livshistoria. Individens karriärbeslut sker i dess interaktion 
med olika socialt, kulturellt, ekonomiskt och symboliskt kapital och medför därmed olika 
inflytande, framhåller Lundahl L, (2010), i vilket jag instämmer.  

The Strength Model  
Statistiska centralbyrån konstaterar att barn till unga föräldrar som varken arbetar eller studerar, 
i framtiden själva sannolikt kommer att tillhöra gruppen med långvarigt utanförskap som följd. 

Jag menar att, för att motverka detta, är det viktigt att samhällets resurser i form av 
mellanmänskliga insatser ser till att främja människans utveckling med stöd av resurser för den 
enskilde. Här kan studie- och yrkesvägledaren vara till hjälp för att underlätta val av utbildning 
och arbete. Utifrån min studie återstår tydligt behovet av stöd för denna grupp, både från 
skolans sida och från andra samhällsorgan.   

The Strength Model står nära det svenska socialförsäkringssystemet och syftar till att stödja 
människor till arbete och egen försörjning. Modellen tillämpas av en så kallad ”Case manager” 
med en personstödjande uppgift och visar att människor lyckas bättre i sin vardag när de 
använder sin potential, samt utgår ifrån att människan är en funktion av de resurser som kan 
finnas tillgängliga runt omkring henne. (Westerhäll L m.fl., 2009).  Karaktäristiskt i alla 
samhällen är hur beroende de unga är av de möjligheter som existerar för att skapa en 
meningsfull sammanhängande bil av sin potential och sina prestationer. ( (Evenshaug O & 
Hallen D, 2010).  

Eva och Lena framhöll ett stödjande nätverk som ett viktigt redskap för att uppmärksamma de 
unga föräldrarna. Dessa vill uppenbarligen också bli uppsökta. För att hjälpa de unga 
föräldrarna att få kontakt med de samhälleliga stödinsatserna kan the strengt model och en 
kunnig case manager ge nödvändigt stöd. Här ses med fördel samhälle som en resurspool. 
Modellen både ser individen och söker andras hjälp, och är därför intressant: det är viktigt att 
samhällets resurser i form av olika mellanmänskliga instanser, ser till att främja individens 
utveckling. En professionell Case maneger, som följer modellens principer, kan hjälpa klienten 
att identifiera och koordinera önskningar, talanger och färdigheter och hjälper även till att 
identifiera vilket stöd och vilka möjligheter som kan finnas i omgivningen. (Westerhäll m.fl, 
2009).  
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Slutsatser 

Syftet med studien var att undersöka hur föräldraskapet påverkar de unga föräldrarnas 
möjligheter till utbildning, enligt de unga föräldrarnas egna erfarenheter.   

I det följande presenteras studiens slutsatser utifrån mina forskningsfrågor. 

1. Vilka hinder eller möjligheter innebär 
föräldraskapet i relation till utbildning? 
Utifrån resultaten blir det tydligt hur den oundvikliga frånvaron från skolan i samband med 
barnets födelse, blir ett problem. Det problematiska med denna frånvaro kan sannolikt härledas 
från det faktum att skolsystemet inte är tillräckligt flexibelt för att kunna tillåta studieavbrott, 
utan att det får negativa effekter. Föräldraskapet innebär alltså alltid en viss frånvaro från 
skolan. Detta, kombinerat med att skolan ofta har en osmidig tillämpning av regler och även en 
låg grad av förståelse, innebär en begränsning av de unga föräldrarnas möjligheter att fullfölja 
sin utbildning. Detta kan härledas till ungdomsstyrelsen (2009:1), som observerade att flexibla 
lösningar för att fullfölja gymnasiet vid en graviditet kräver särskilda insatser både för att öka 
förståelsen inom skolan och för att stärka den enskilde elevens bild av sig själv, så att denne 
uppfattar att skolan vill ha henne/ honom kvar. Till exempel kan deltidsmöjligheter erbjudas, 
men även tydligt ökad förståelse är viktigt så att unga föräldrar känner att de är accepterade i 
skolans värld.   

Det finns också exempel på hur utbildningens utformning istället kan möjliggöra de unga 
föräldrarnas skolgång, vilket härleds till de betydelsefulla möjligheterna för den unge för att 
skapa en meningsfull och sammanhängande bild. En mer individuellt anpassad skolform som tar 
fasta på elevens faktiska situation, kan bli en utväg.  

De professionella pekar på att just studieavbrott, orsakat av hög frånvaro, är ett av de största 
problemen. Avbrotten utesluter unga föräldrar från möjligheten att komma ikapp med studierna. 
Även chansen att fullfölja alternativt återuppta skolgången försämras. De påpekar också att de 
ungdomar som har ett starkt socialt skyddsnät och kunskaper om sina rättigheter har klart bättre 
förutsättningar att klara av både föräldraskap och studier. Läroplanen och 
gymnasieförordningen innehåller ett antal principer för att möta elever med behov av särskilt 
stöd samt helhetssyn på elevens situation i skolan, familjen och samhället. (Malten 2003).  

2. Vad tror de unga föräldrarna själva har 
betydelse för dem när det handlar om 
utbildning? 
De unga föräldrarna själva pekar på betydelsen av att bli sedda av de vuxna i skolan och det 
övriga samhället. De personliga känslorna kring att vänta på eller att just ha fått barn, påverkar 
hur de unga mår generellt och därigenom också deras skolarbete och framtida yrkesplaner. Detta 
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kan härledas också till det Hertfeldt (2007) kallar för den komplexa situationen och 
omställningsproblem med en ändring av livet och av den egna identitetsuppfattningen. Påverkas 
denna negativt, ökar risken att krympa den ungas handlingsutrymme vilket kan utvecklas till 
marginalisering och därmed en ökad risk för svag självtillit.  Medvetenheten kring detta hos 
skolans personal framstår som oerhört viktig.  

Ett relationistiskt kommunikativt perspektiv där eleven känner sig sedd och skolans 
värdegrund flyter samman i en holistisk syn kan komma att ge lyckosamma chanser för 
eleverna inte minst sett ur ett livslångt perspektiv. (Malten 2003).  

Bristen på tid och daghemsplats för barnet var för de flesta ett stor hinder.  Två av 
informanterna nämnde uttryckligen ekonomin som en extra svårighet.  De unga föräldrarna vill 
bli uppsökta eftersom detta att själva ta initiativ anses vara påfrestande under de omständigheter 
de befinner sig i.  
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Diskussion  

Resultat 
 
Studien kan ses som ett exempel på fem unga föräldrars upplevelser under sin skolgång och 
även på hur återupptagande av studierna kan komma att se ut. Även två professionella - i detta 
fall en studie-och yrkesvägledare och en kurator – bidrar med erfarenheter.  
Resultaten av studien kan på grund av antalet respondenter och informanter inte betraktas som 
representativa. En större undersökning skulle kunna ge en annan bild. Problemområdet och 
forskningsfrågorna har uppstått ur stadsmissionens uppdrag, men omfattar nu även ungdomar 
utanför stadsmissionens grupp, vilket inte nödvändigtvis behöver ha påverkat resultatet. 
Samtliga visade tydligt sitt behov av att uppmärksammas. Avsikten med den kvalitativa 
ansatsen är att kunna ge en överförbar kunskap.( Johannesse & Tufte 2003).  
Denna studie ger ändå viss kunskap i och med att den erbjuder en insyn i ungdomarnas och två 
professionellas erfarenheter utifrån deras erfarenheter. Jag har också gärna velat framhålla The 
Strength Model som en tänkbar handlingsstrategi för den här gruppen.  
Min intention har varit att beskriva ungdomarnas egna upplevelser och lyssna till deras röster i 
relation till deras kontext.  Detta menar jag i slutänden resulterar i en bild som i vissa avseenden 
både skiljer sig från och överensstämmer med vad andra forskare har skrivit i ämnet. Denna 
studie är alltså inte unik men kan främst bidra till fortsatt och ökad uppmärksamhet på den här 
elevgruppen.  Gruppen är inte så synlig i samhället och utgör ett mycket begränsat 
forskningsunderlag vilket förklarar att det är svårt att formulera exakta och öppna samt 
fruktbara forskningsfrågor.  

Metod  
Valet av metod är tillfredställande för syftet med studien. Det kvalitativa 
undersökningsperspektivet i form av intervju som metod, har lett till att både ungdomarna och 
de professionella fått uttrycka sina synpunkter.  

De kvalitativa intervjuerna (samtal) är förutom en empirisk metod, ett grundläggande sätt att 
vinna kunskap framhåller Kvale & Brinkman, 2009.   

En eftertanke är vikten av att, som Johannessen och Tufte skriver, tänka på att det är metoden 
som bestämmer forskningsfrågan. Alltså att forskningsfrågan bestämmer val av teori och 
forskningsmetod och inte tvärtom. Att skriva forskningsfrågor som å ena sidan är konkreta och 
avgränsade, och å andra sida är generella och omfattande, är en svår balansgång. 

 I efterhand ser jag problemställningen som mycket omfattande i relation till mina mer 
avgränsade forskningsfrågor. Forskningsfrågorna är konkreta och avgränsade. De har hjälpt till 
att fokusera på studiens syfte och möjliggjorde det som studien velat belysa.  

Att tre av fem respondenter som kom att ingå i studien rekommenderades av andra 
respondenter, kan möjligen ha påverkat resultatet. Det är dock oklart hur och på vilket sätt.   
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Framtid 
Jag anser att det vore intressant om någon skulle ha intresse att skriva om detta ämne i 
framtiden, att se över hur unga föräldrar blir sedda i skolan, även utifrån ett genusperspektiv på 
föräldraskapet. Vad blir skillnaden i synen på unga mammor och unga pappor? Varför är 
mamman den självklart uppmärksammade (och ensamt ansvariga) i att möta blickar och 
ifrågasättande?  Hur kan pappans status och ansvarighet förstärkas?  
Exempelvis finns det en enskild gymnasieklass för unga mammor men inte för unga pappor.  

I DN.se (2011-11-10) citeras Socialförsäkringsutredningen:  

Andelen unga och vuxna som beviljats förtidspension har ökat under en lång tid. En 
undersökning från OECD om gruppen 20 till 34- åringar visar en stark ökning mellan 1995 
och 2007. I Finland var ökningen 5 procent, i Danmark 10 procent och i Sverige hela 80 
procent. 

Säkert är en del av förklaringen att en betydande del av gruppen haft en svag skolgång där man 
inte beaktat det särskilda stöd som skulle ha behövs för en god utbildning. Jag skulle verkligen 
önska att denna grupp elever i framtiden uppmärksammas tydligare – inte bara för deras egen 
skull, utan också för att ”det sociala arvet” med lägre studiemotivation och andra sämre 
förutsättningar inte ska bestå i kommande generationer.  
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Bilaga 1 

Missivbrev 
Hej! 

Jag, Laura Tomasevich, är en student som läser på studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 
Stockholms universitet. Detta är min sista termin vilket innebär att nu skriver mitt 
examensarbete.   

Syftet med studien är att undersöka hur föräldraskapet påverkar unga föräldrars möjligheter till 
utbildning. 

Jag skulle sätta stort värde på din medverkan som skulle hjälpa mig att få en fördjupad insikt i 
och förståelse av unga föräldrars egen upplevelse av hur föräldraskapet påverkar möjligheten till 
utbildning, vilka hinder/möjligheter som finns och vad som betyder mest när det handlar om 
utbildningsmöjligheterna. 

Deltagandet i undersökningen, som bygger på intervjuer, är frivilligt och du kan när som helst 
avbryta din medverkan. Intervjuerna kommer att spelas in enbart för att försäkra mig om att din 
åsikt och ditt perspektiv kommer att framställas korrekt i undersökningen.  

Då min C-uppsats är färdig och godkänd så kommer jag att radera allt inspelat material. Du har 
fullt anonymitetsskydd.  

Jag skulle uppskatta din medverkan då dina egna erfarenheter och kunskaper i detta ämne är 
mycket viktigt för mig och uppsatsen.  

 

Vänliga hälsningar 

Laura Tomasevich    
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Bilaga 2 

Intervjuguide – Unga föräldrar 
1. Kan du berätta lite om dig själv? 

2. Vad har varit lätt eller svårt för dig som förälder, när det gäller utbildning? 

3. Vad är det som har eller har haft störst betydelse för dig som ung förälder för att kunna 
återuppta eller gå vidare med dina studier? 

4. Hur har din ekonomi påverkat de beslut du tagit för din utbildning? 

5. Vilket stöd har du hittills fått från skolan med tanke på föräldraskap och studier? 

6. Vilket stöd skulle du behöva från skolan för att kunna återuppta eller gå vidare med din 
utbildning?   

7. Vilket stöd har du hittills fått av familj och vänner med tanke på föräldraskap och utbildning? 
Vilket ytterligare stöd skulle du behöva? 

8. Hur mycket betyder samhällets och olika människors bemötande för din utbildning? 

9. Hur viktigt är utbildning för dig?  

10. Hur optimistisk är du när det gäller dina möjligheter att förverkliga eller fullfölja studierna?  
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Bilaga 3 

Intervjuguide - Professionella 
1. Hur ofta möter du problem som är kopplade till unga studerande föräldrar? 

2. Vad ser du som din viktigaste roll i mötet med den gruppen?  

3. Finns det något ”typexempel” från problemområdet?  

4. Beskriv ett tillfälle/en problemställning, där du kunnat göra en insats.  

5. Tycker du att en beredskap från Syv:s sida/kuratorn är viktig i det här avseendet? Eller borde 
andra grupper engagera sig i stället?  
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