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Att få tillgång till ett val 

En studie om hur elever på introduktionsprogrammet resonerar kring sin framtid 

Jonna Linde 

Sammanfattning 

Målgruppen för studien är de elever som i högstadiet blivit obehöriga till gymnasiet och 

nu går på något introduktionsprogram. Studien syftar till att belysa hur de talar om sin 

position och hur detta påverkar resonemanget kring framtiden samt hur de förhåller sig 

till normer i resonemangen. Studien är av kvalitativ karaktär med livshistorisk metod 

och det empiriska materialet består av intervjuer. Det saknas i princip framåtblickande 

studier för denna målgrupp men tidigare forskning finns för den närliggande gruppen 

dropouts där positionen beskrivs som kostsam. Intressant är därför att vidga 

forskningsområdet till den position där de obehöriga eleverna som ännu finns kvar i 

utbildning befinner sig. Slutsatsen är att elever på introduktionsprogrammet talar om sin 

position som ett fråntagande av deras ansvar för framtiden. De talar om positionen som 

en brytpunkt där deras önskan om att följa normerna för utbildning ökar motivationen 

till kompromisser i framtidsvalet. Studiens slutsats är att positionen förskjuter fokus i 

elevernas resonemang från valalternativen till att få tillgång till en valmöjlighet. 

Nyckelord 

Skolmisslyckanden, studie- och yrkesval, karriärutveckling, kompromiss. 
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To access a choice 

A study on how students in the introductory program reason about their future 

Jonna Linde 

Abstract 

The target group for this study are the students that has become ineligible for upper 

secondary school and educates in a introductory program. The study aims to convey a 

picture of how these students speak about their position and how this affects their 

reasoning about the future and how they relates to norms in this reasoning. The study is 

qualitative with a life-historical method and the empirical material consists of 

interviews. There are no prospective studies for this target group but previous research 

on dropouts in general describes the position as costly. Interesting is therefore to expand 

the research to the position where ineligible students are in their education. The results 

of the study suggest that these students speak of the position as a deprivation of their 

responsibility for their future. These students speak about the position as a breaking 

point where the desire to follow the norms of education increases motivation to 

compromise. The study concludes that the position shifts the focus about their future 

from selections of choice to the ability to choose. 

 

Keywords 

School failure, study and career choices, career development, compromise. 
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Inledning 

Sällan har elever med erfarenheter av skolmisslyckande varit så omtalade som nu. 

Antalet obehöriga elever, avhopp från gymnasiet, sjunkande PISA-resultat och 

internationella jämförelser av elevers prestationer ger upphov till fokus och debatt kring 

skolungdomars skolmisslyckanden (OECD 2015; Skolverket 2014; Nilsson 2014; 

Ungdomsstyrelsen 2013). En bild av ungdomsarbetslöshet, bidragsberoende och 

utanförskap målas upp samtidigt som det publiceras statistik för hur mycket pengar 

dessa elever kostar samhället. Kritik riktas mot kommunerna som ansvarar för att 

erbjuda samhällsmedborgarna utbildning med kvalitet. Kritik riktas även mot de 

ansvariga politikerna och skolfrågor har klättrat uppåt på den politiska agendan. 

I media skildras skolavhopp och dropoutselever i åtskilliga program ur såväl samhälls- 

som individperspektiv. Utbildningsradion (UR) publicerade 2014 dokumentärserien 

DropOuts vilken berör teman som bristande pedagogiskt stöd, mobbning, kostnader och 

konsekvenser, diagnoser, arbete och praktik samt samhällsansvar. UR har 2014 även 

publicerat dokumentärserien Sverige sviker där fokus ligger på ungdomar som inte nått 

skolans uppsatta mål. Serien skildrar de konsekvenser av nedskärningar och beslut samt 

mobbning som blivit ungdomarnas vardag till följd av skolans misslyckande i att ge 

dem rätt stöd. I dokumentärserien Världens bästa skitskola, också från 2014, skildrar 

UR de sjunkande skolresultaten. Denna serie har ett strukturellt perspektiv där 

utgångspunkten är organisationsstrukturernas påverkan och konsekvens för individerna.  

Elever som saknar gymnasiebehörighet är en konstaterat utsatt grupp. Men vad är det 

som händer när de hänvisas till en utbildning på IM som saknar nationella riktlinjer? 

Hur är det att vara en av dessa elever? Det talas väldigt mycket om dessa elever men 

talas det egentligen särskilt mycket med dem? Påverkas de av andras föreställningar om 

dem och sättet de skildras på? Hur upplever de det att vara en del av denna grupp som 

ofta tillskrivs problem och hopplöshet? Min intention är att lyfta fram dessa elevers 

upplevelse av sin position och ta del av deras resonemang kring framtiden. 
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Mina erfarenheter 

Under mina år som studie- och yrkesvägledare på grund- och gymnasieskolor har jag 

mött grupper av elever med olika typer av behov. En av dessa grupper är de elever som i 

årskurs nio, är obehöriga att påbörja ett nationellt gymnasieprogram. Jag har i mötet 

med dessa elever fått vara med om många olika känslor, reaktioner, resonemang, 

strategier mm. som sedan mynnat ut i olika sätt att hantera och ta sig an situationen.  

Denna elevgrupp intresserar mig på många sätt, både ur individ- och samhällsperspektiv 

då den utmanar både individens och samhällsstrukturens anpassningsförmåga och 

flexibilitet. Det är som jag ser det en komplex situation som ställer ömsesidiga krav på 

kreativitet hos både individ och samhälle.  

Som jag har förstått de elever jag träffat i mitt arbete är det en kostsam situation för 

individen i form av tid, kompromisser, normbrytning, stress, självkänsla, motivation 

mm. I media och samhällsdebatt framställs det att det även är kostsamt ur ett 

samhällsperspektiv i form av förlängd studietid, ökad risk för arbetslöshet och 

bidragsberoende om studierna på gymnasiet inte fullföljs. Det är tveklöst så att det är en 

situation som varken gynnar individ eller samhälle. Min erfarenhet är att eleverna jag 

mött i mitt arbete är tydligt påverkade av deras position. 

Eftersom att jag befinner mig i den kontext där detta kreativa möte mellan individ och 

samhälle sker har jag flera gånger ställt mig frågan om vad som händer här och vilket 

handlingsutrymme som upplevs av eleverna. I mitt arbete har jag träffat elever som 

upplever både sociala och samhälleliga normer och strukturer som fasta, vilket 

genererar en känsla av att det inte finns något val.  

I mitt arbete som studie- och yrkesvägledare är utgångspunkten individen och jag finner 

det intressant att bibehålla individen som utgångspunkt för min studie. Jag kommer att 

titta närmre på hur dessa elever resonerar kring framtiden och hur navigeringen i 

strukturen sker då de nått den brytpunkt som avslutet på grundskolan innebär. Att 

befinna sig i den kontext som introduktionsprogrammet består av placerar eleverna i en 

position och utgångspunkt som bryter mot utbildningsnormen. Jag är nyfiken på hur 

detta påverkar individerna, hur de hanterar och förstår dessa strukturer. Syftet med min 
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studie är att synliggöra hur elever på introduktionsprogrammet tolkar sin position som 

obehörig till gymnasiet samt hur de tillskriver situationen mening och hur deras 

resonemang kring framtiden byggs upp. Syftet är även att belysa hur elever som är 

obehöriga till gymnasiet förhåller sig till normer kring skola och framtid i relation till 

deras framtidsplanering. 
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Bakgrund 

Skolmisslyckanden beskrivs som problematiskt och kostsamt för såväl individ som 

samhälle (Nilsson 2014; Olofsson 2012; Ungdomsstyrelsen 2013; Ur.se). Det är en 

dyster situation och tillvaro som målas upp kantad av tragedier och misslyckanden. 

Skildringarna av de obehöriga eleverna har en negativ utgångspunkt vilket förmedlar en 

bild om att situationen inte är passande och att det önskvärda är att de som befinner sig i 

denna situation ska ta sig ur den. Individer som har erfarenheter av skolmisslyckande 

skildras som utsatta och resurssvaga personer. Skildringarna ur individperspektiv 

(Ur.se) förmedlar en bild av en torftig tillvaro som uppstått till följd av olyckliga 

omständigheter. Beskrivningen av individernas situation och vägen dit antyder att det är 

någonting som kan drabba alla samhällsmedborgare men är särskilt förekommande i de 

lägre samhällsklasserna. Situationen är inte eftersträvansvärd och individerna som 

befinner sig där uttrycker entydigt att de önskar något annat. De skildringar (Ur.se) som 

har sin utgångspunkt i samhällsstrukturer ger också en problematisk bild av situationen. 

Detta antyder om ett bristande samhällsansvar gentemot samhällsmedborgarna som far 

illa till följd av strukturella konsekvenser. Det indikerar även att det är ekonomiskt 

oansvarigt och oförsvarbart att låta ett samhälle hållas med strukturer som genererar 

kostsamma medborgare som inte kan bidra till samhällsnyttan. Det finns även en 

antydan om att det är internationellt genant för nationer med hög andel 

skolmisslyckanden och onyttiga samhällsmedborgare.  

Då den generella bilden av skolmisslyckanden är av negativ karaktär kopplas även en 

skuld och skam till situationen. Bilden av individer som misslyckats i skolan tillskriver 

dem i princip aldrig någon högre status och deras upplevelser, berättelser och åsikter 

mm. värderas därefter. Det kan vara några av anledningarna till att de dominerande 

skildringarna av skolmisslyckanden inte är initierade av individerna som befinner sig i 

situationen. Det är ovanligt att elever ur denna målgrupp själva träder fram för att ge sin 

bild av läget. Min intention med denna studie är att belysa hur eleverna på 
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introduktionsprogrammet förstår sin position och hur de utifrån den bilden konstruerar 

sina framtidsplaner. 

Detta kan beskrivas på tre nivåer och jag kommer nedan att beskriva de obehöriga 

elevernas situation och position på strukturell-, organisations- och individnivå. 

Strukturell nivå – samhällskostnad 

Alltför många elever slutför aldrig sin gymnasieutbildning och för dessa blir 

etableringen på arbetsmarknaden svår (Sandell 2007, 13). De senaste åren har nästan var 

femte elev i Sverige blivit obehörig till gymnasieskolans nationella program och istället 

börjat på ett introduktionsprogram (Skolverket 2014, 6). 2012 började 125 000 elever i 

årskurs ett på gymnasiet, av dessa började 22 700 elever (18 %) på något 

introduktionsprogram. Det är enligt skolinspektionen av största vikt för såväl 

gymnasieskolan, samhället och de berörda ungdomarna att de erbjuds möjligheter till 

vidare studier eller förberedelse för arbete. Anledningen till varför det är så viktigt 

grundar sig i dessa ungdomars överrepresentation bland arbetslösa och personer i 

försörjningsstöd (Skolinspektionen 2013, 8).  

Samhällskostnaderna för personer utan sysselsättning varierar beroende på hur 

misslyckandet med etableringen på arbetsmarknaden sedan tar sig i uttryck. Ett sent 

inträde på arbetsmarknaden kan kosta mellan 0,5 – 2,3 miljoner kronor. Den reducerade 

livslönen till följd av skolmisslyckanden eller svaga resultat i skolan beräknas kosta 

mellan 0,7 – 2,2 miljoner kronor. Frånvaro från arbetsmarknaden i perioder beräknas 

kosta samhället mer än 3 miljoner kronor. Längre frånvaro från arbetsmarknaden i form 

av arbetslöshet eller psykisk ohälsa beräknas få en samhällskostnad på ca 9 miljoner 

kronor. Att befinna sig utanför arbetsmarknaden livslångt landar på en slutnota mellan 9 

– 34 miljoner kronor beroende på vilken följdproblematik som uppstår med situationen. 

Den dominerande kostnaden för frånvaro från arbetsmarknaden är produktionsförlusten 
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för samhället och inkomstbortfallet för individen vilket i sin tur leder till offentliga 

kostnader för samhällets försörjning av de berörda individerna (Nilsson mfl. 2014, 9). 

Ur ett samhällsperspektiv talas det om elever som misslyckas i skolan i termer av 

utgifter och ökade samhällskostnader. Det talas även om elevgruppens omfattning och 

de benämns som en problematik för samhället. På denna nivå skildras eleverna sällan 

eller aldrig som en tillgång eller resurs för samhället. 

Organisationsnivå – kommunernas uppdrag att hantera 

situationen 

Då en elev inte når upp till behörighetskraven för att få börja på en nationell 

gymnasieutbildning hänvisas den till ett introduktionsprogram. Det finns fem typer av 

introduktionsprogram: preparandutbildning, programinriktat individuellt val, 

yrkesintroduktion, individuellt alternativ och språkintroduktion. Syftet med samtliga 

introduktionsprogram är att förbereda eleverna för annan gymnasial utbildning 

alternativt arbetsmarknaden. Eleverna kan inte få någon examen från 

introduktionsprogrammen men kan ges ett gymnasieintyg på vad de genomfört 

(Skolverket 2013, 1). Kommunerna där eleverna är bosatta ansvarar för att samtliga som 

uppfyller behörighetsvillkoren för introduktionsprogram erbjuds en plats på 

preparandutbildning, yrkesintroduktion, individuellt alternativ eller språkintroduktion 

(Skolverket 2013, 7). Jämfört med elever på gymnasieskolans nationella program 

bedömer skolinspektionen att eleverna på introduktionsprogrammen är i en mer utsatt 

situation. Eleverna på introduktionsprogrammen är i större utsträckning i behov av de 

lokala utbildningsanordnarnas planeringar samt att utbildningen anpassas efter varje 

elevs individuella förutsättningar. Behovet av planering och anpassning av 

undervisningen har särskilt uppmärksammats och bedöms vara centrala 

utvecklingsområden för verksamheten (Skolinspektionen 2013, 9-10). Skolinspektionen 

konstaterar att avsaknaden av nationellt fastställda strukturer för 
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introduktionsprogrammen leder till att elevernas studieplaner utgör det centrala 

dokumentet för utformningen av elevernas utbildning. I granskningen framkom att 

majoriteten av eleverna har en studieplan men att den i de flesta fallen är ofullständig, 

inkorrekt, okänd för eleverna eller inte motsvarar vad som studeras i praktiken. Det 

visar sig även att utbildningen i flera fall organiseras utifrån organisationens behov och 

inte elevernas. I de fall då eleverna bedömts ha förmåga att klara av gymnasiekurser har 

de sällan blivit erbjudna detta, skälen uppges vara organisatoriska, lokalmässiga eller 

motstånd från lärare på nationella program. Trots goda relationer mellan elever och 

lärare används elevernas framtidsmål och intressen sällan i undervisningen för att 

inspirera och motivera eleverna till lärande. Goda förutsättningar för elevinflytande, 

variation och anpassning efter elevernas behov finns men ändå vittnar elever om en 

ensidig undervisning utan engagemang (Skolinspektionen 2013, 6-7). Studie- och 

yrkesvägledning bedöms generellt ha en större betydelse för eleverna på 

introduktionsprogrammen än för de elever på nationella program (Skolinspektionen, 

2013, 24). Majoriteten av eleverna i skolinspektionens granskning har otillräcklig 

tillgång till studie- och yrkesvägledning. Detta gör att studie- och yrkesvägledningens 

effekter blir marginella och inte spelar så stor roll i utformningen av elevernas 

utbildnings- eller framtidsplanering. Flertalet elever i granskningen har inte tillgång till 

elevhälsa i den utsträckning de skulle behöva och elevhälsan bidrar sällan direkt med att 

stödja elevernas utveckling. Det visar sig att elevhälsan i dessa fall främst fungerar som 

rådgivare till lärare och mentorer. (Skolinspektionen 2013, 6-7). 

Skolinspektionens granskning visar att introduktionsprogrammens utbildningar skiljer 

sig i kvalitet beroende på skolornas förhållningssätt gentemot sitt professionella 

uppdrag (Skolinspektionen 2013, 16). Risken för frånvaro och avhopp ökar enligt 

skolinspektionen om utbildningen inte kan möta elevernas behov och målsättningar. 

Konsekvenserna för ett misslyckande i att anpassa utbildningen efter elevernas behov 

bedöms som allvarliga. Skolinspektionen menar att det kan vara sista chansen att 

påverka elevernas framtida liv. Skillnader i attityder och förhållningssätt får inte vara 

avgörande för i vilken utsträckning eleverna får tillgång till en utbildning som genererar 

goda förutsättningar för elevernas framtid (Skolinspektionen 2013, 21). Ur ett 

organisationsperspektiv benämns eleverna som misslyckas i skolan som resurssvaga 

personer som inte klarar att genomföra den grundläggande utbildningen med de 
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förutsättningar som givits. Kommunerna uttrycker att det är individen som är resurssvag 

och inte deras organisering av utbildning som är bristande. Eleverna ses alltså som 

resurskrävande undantag från normen för hur elever presterar med behov av anpassning 

för att återföras och passas in i normen. Signalerna från nationell nivå antyder, i sin brist 

på nationellt fastställda riktlinjer, att elevgruppen är på undantag och kan behandlas och 

prioriteras så som kommunen själv finner lämpligt. Detta resulterar i varierande 

insatser, kvalitet och utfall. 

Individnivå – befinna sig i ett skolmisslyckande 

För ungdomar i gymnasieåldern finns det nästan inget val bortsett utöver just att gå en 

gymnasieutbildning eftersom att arbetsmarknaden förändrats och möjligheterna för 

ungdomarna att få ett jobb minskat (Sandell 2007, 17). 

Individerna på introduktionsprogrammen är ingen homogen elevgrupp, deras enda 

gemensamma nämnare är att de inte kvalificerat in till något nationellt program på 

gymnasiet (Skolinspektionen 2013, 8). Många av eleverna på introduktionsprogrammet 

bär på upprepade skolmisslyckanden från grundskolan. Detta har i flera fall medfört att 

eleverna tappat lusten och tilltron till sin inlärningsförmåga (Skolinspektionen 2013, 

16). Elevernas negativa erfarenheter av skolmisslyckanden i grundskolan påverkar deras 

självförtroende och självkänsla (Skolinspektionen 2013, 22). Eleverna behöver goda 

relationer, anpassad undervisning som utgår ifrån deras behov samt aktiviteter som är 

motiverande och upplevs som meningsfulla (Skolinspektionen 2013, 16). 

Eleverna på introduktionsprogrammen känner sig väl bemötta av personalen och att 

mentorerna är viktiga för deras utbildning. I vissa fall är mentorernas bemötande direkt 

avgörande för att eleverna överhuvudtaget väljer att stanna kvar på utbildningen. De 

elever som haft god tillgång till studie- och yrkesvägledning uppger att studie- och 

yrkesvägledaren haft en betydande roll i såväl framtidsplanering som motivation i den 

pågående utbildningen (Skolinspektionen 2013, 6-7). 
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Elevernas tillvaro på introduktionsprogrammet får olika karaktär beroende på om 

skolorganisationen anpassar sitt förhållningssätt gentemot eleverna eller om det 

tvärtemot är eleverna som behöver anpassa sig till organisationen. De olika 

förhållningssätten kan antingen stärka eller hindra eleverna i deras utveckling. De elever 

som ges undervisning på halvfart eller mindre får en fördröjning i övergången till vidare 

utbildning. Det signalerar en låg tilltro till elevernas förmåga men det försvårar även för 

eleverna då de påbörjar ett nationellt program och studietakten då är högre vilket 

medför en ökad risk för avhopp (Skolinspektionen 2013, 21-22). 

Ur ett individperspektiv är varje elev unik och har sin egen berättelse och utgångspunkt 

att förhålla sig till på färden genom livet. På vägen genom livet har individen mött olika 

utmaningar som hanterats med varierande utfall. När det gäller skolan är förväntan och 

normen att individerna ska lyckas och när de gör detta uppmärksammas det sällan utan 

tas för givet. I de fall de misslyckas eller bryter mot normen för hur det ska gå i skolan 

beskyller individerna ofta sig själva och tar på sig ansvaret för detta. Enligt 

Ungdomsstyrelsen (2013, 25) blir därför vuxna i skolan viktiga om de klarar av att 

utgöra ett stöd för dem och avlasta bördan av skuld, skam och ansvar för 

skolmisslyckande. De vuxnas stöd kan ge styrka och om de vuxna även ser varje 

individs behov och skapa förutsättningar för att lyckas tar individerna oftast chansen.  

Orsaker till att välja bort utbildning 

Några elever som går på introduktionsprogrammen har sina skolmisslyckanden till trots 

valt att fortsätta utbilda sig. Som nämnts under rubriken strukturell nivå är det kostsamt 

för samhället med elever som behöver läsa sin utbildning på längre tid. Men än mer 

kostsamt är det om eleverna väljer att hoppa av skolan utan att fullfölja sin 

gymnasieutbildning och med stor sannolikhet hamnar utanför arbetsmarknaden och 

bidragsberoende. För de elever som väljer att hoppa av skolan utan att fullfölja sin 

gymnasieutbildning, oavsett om de har en bakgrund på introduktionsprogrammen eller 

inte, nämns det tio skäl som är särskilt utmärkande för avhopp. Det handlar i fallande 
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ordning om mobbning, bristande pedagogiskt stöd, vuxna som inte bryr sig, dåligt 

bemötande i skolan och bristfälligt pedagogiskt stöd efter långvarig frånvaro. Samt 

behov av mer praktik och mindre teori, att det varit en stökig skolmiljö, fel programval, 

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som inte upptäcks under utbildningen och 

dåliga hemförhållanden (Ungdomsstyrelsen, 2013). Jag kommer här att belysa delar av 

Ungdomssyrelsens (2013) skäl till avhopp som även är centrala i denna studie.   

Mobbning 

För de elever som hoppar av skolan utan att ha fullföljt gymnasiet är mobbning den 

främsta orsaken, det är inte ovanligt att de utsatts för mobbning redan under högstadiet. 

Många av de som hoppat av uppger att de känner att vuxenvärlden svikit dem, flertalet 

av dem skolkade redan under grundskolan utan att någon uppföljning gjordes på de 

bakomliggande anledningarna till frånvaron (Ungdomsstyrelsen 2013, 8). Elevers 

frånvaro till följd av skolk kan betraktas som ett socialt utanförskap från den gemenskap 

som finns i klassen (Ungdomsstyrelsen 2013, 15). Utfrysning, trakasserier, hot, 

diskriminering och mobbning genererar en psykisk ohälsa och leder till depression. 

Forskning visar på att det finns ett samband mellan inlärningssvårigheter i skolan och 

psykisk ohälsa. Det har även visat sig att det är en stor andel av de elever som hoppar av 

skolan som har psykisk ohälsa (Ungdomsstyrelsen 2013, 6). Men trots att den psykiska 

ohälsan i gruppen är stor uttrycker ungdomarna själva att det inte är skälet till avhopp 

utan att det snarare är en konsekvens av olika faktorer (Ungdomsstyrelsen 2013, 11). De 

unga uttrycker att de vill att de vuxna ska agera mot mobbningen och att det är viktigt 

att de vuxna bryr sig (Ungdomsstyrelsen 2013, 14). 

Bristande pedagogiskt stöd 

När det finns brister i det pedagogiska stödet bidrar det till att skapa oro, stress, låg 

tilltro till den egna förmågan och hög frånvaro vilket också ökar riskerna för avhopp. En 

del av ungdomarna upplever inte skolan som relevant och har svårt att förstå meningen 
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med vissa ämnen och önskar att lärarna hade varit bättre på att motivera dem. Att 

erbjuda eleverna stöd och hjälp vid ett tidigt skede kan motverka avhopp 

(Ungdomsstyrelsen 2013, 6-7). 

Vuxna som inte bryr sig, dåligt bemötande i skolan och stökig skolmiljö 

Avhopparnas bild av de vuxna inom skolan är att de har ett ”trött” bemötande, med 

oengagerade, respektlösa och fördomsfulla lärare. Men det vittnas även om lärare som 

brytt sig om dem och fått stor betydelse i deras liv. Många av avhopparna har upplevt en 

dålig och stökig arbetsmiljö i skolan med stora klasser och många av dem uttrycker att 

de hade önskat mindre grupper. De faktorer som främst hindrar avhopp är: vuxna som 

bryr sig och inte blundar för problem, tillräckligt pedagogiskt stöd, mindre klasser och 

grupper, individuell och anpassad studieplan, mer praktik och mindre teori samt flexibla 

tider och scheman (Ungdomsstyrelsen 2013, 6-7). 

Inom ramen för den skola vi har i Sverige i dagsläget genomsyras sättet att tala på av 

kunskapsmål och måluppfyllelse snarare än om elevers förmågor och styrkor. 

Skolmiljöns betydelse har vissa gånger kommit i skymundan med försvagad känsla av 

samhörighet till skolan och vissa ungdomar saknar utmaningar i skolan 

(Ungdomsstyrelsen 2013, 15). Skolan har i uppdrag att fostra kunniga och demokratiska 

medborgare men paradoxalt nog upplever många unga det motsatta och ser skolan som 

meningslös (Ungdomsstyrelsen 2013, 17). 

Med denna kunskapsbakgrund och mina erfarenheter av möten med målgruppen har 

mina intentioner för denna studie tagit form och i nästa kapitel presenteras syfte och 

frågeställning för uppsatsen. 
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Syfte och frågeställning 

 

Om elever i grundskolan blir obehöriga till de nationella programmen på gymnasiet blir 

introduktionsprogrammen de enda alternativen för de elever i gymnasieålder som 

önskar fortsätta studera direkt. Syftet med den här studien är att synliggöra hur elever på 

introduktionsprogrammet tolkar sin position som obehörig till gymnasiet samt hur de 

tillskriver situationen mening och hur deras resonemang kring framtiden byggs upp.  

Det finns generellt sett många normer som elever har att förhålla sig till i anslutning till 

framtidsval, både inom och utanför utbildningssystemet. Syftet med studien är också att 

belysa hur elever som är obehöriga till gymnasiet förhåller sig till normer kring skola 

och framtid i relation till deras framtidsplanering. 

 

De frågeställningar som jag utgår ifrån i studien är följande: 

• Hur talar elever på introduktionsprogrammet om sin position och hur påverkar 

det deras resonemang kring framtiden? 

• På vilket sätt förhåller sig elever på introduktionsprogrammet till normer i sina 

resonemang kring skola och framtid? 
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Litteraturöversikt 

I denna del av uppsatsen kommer jag att presentera befintlig litteratur, artiklar, rapporter 

och teoretiska perspektiv som berör ämnet för studien. Detta kapitel inleds med studiens 

centrala begrepp, därefter kommer tidigare forskning att presenteras och avslutningsvis 

redogör jag för studiens teoretiska perspektiv. 

Centrala begrepp 

Utbildningsnorm – Det kan finnas olika uppfattningar om vad normen för utbildning 

består av. Det jag refererar till när jag använder begreppet är den norm som rör den 

förväntade ordningen av utbildningsvägen. Den normgivande utbildningsordningen 

betraktas i studien vara att i årskurs nio på högstadiet göra sig behörig och antas till en 

gymnasieutbildning. Denna ska sedan fullföljas och generera en gymnasieexamen inom 

ramen för de tre planerade utbildningsåren. 

Obehörig – Detta begrepp avser den eller de personer som i årskurs nio saknar 

behörighet till gymnasieskolans nationella program och därför nekas tillträde till dessa 

utbildningar. Obehörighet respektive behörighet till gymnasiet definieras av de 

betygskrav som fastställts av utbildningsstrukturen via skolverkets angivelser. 

Position – Individer har olika utgångspunkter för sig själva och sina handlingar vilket i 

den här studien kommer att refereras till som individens position. Det är den plats som 

individen har i förhållande till andra. De positioner vi innehar ger oss olika möjligheter 

och begränsningar att förhålla oss till. Detta formar vad vi gör och förser oss med vår 

självuppfattning (Burr 2003, 124). 
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Tidigare forskning 

Här kommer jag att presentera tidigare forskning med fokus på ungdomar som inte 

fullföljt sin gymnasieutbildning samt elevers övergångar mellan olika skolstadier och 

etablering på arbetsmarknaden. Det kommer även att ges en introduktion till 

utbildningssegregation och ungdomars självsortering samt hur ungdomar orienterar och 

förhåller sig till olika mål. Forskning kring normbrott kommer att presenteras samt en 

modell för hur individers strategier att hantera misslyckanden ser ut. Avslutningsvis 

kommer jag sammanfatta vad den tidigare forskningen kommer att tillföra min studie. 

Övergångar mellan olika skolstadier och etablering på arbetsmarknaden 

Den brytpunkt som det innebär för eleverna att gå från ett skolstadium till ett annat har 

konstaterats vara en känslig övergång som är förknippad med risker. Vägen från skola 

till arbetsmarknad påverkas av dessa övergångar och Olofsson mfl (2012) menar att det 

generellt blivit mer komplicerat för unga att etablera sig på arbetsmarknaden och att 

etableringsprocessen blivit mer ojämn och tar längre tid. Vikten av att klara av och 

fullfölja både grund- och gymnasieutbildning betonas starkt och är ofta avgörande för 

utfallet för individen. En lyckad etablering på arbetsmarknaden förutsätter att individen 

har fullföljt sin gymnasieutbildning. Unga personer utan fullföljd gymnasieutbildning är 

kraftigt överrepresenterade i statistik för arbetslösa, försörjningsstödsberoende och 

förtidspensionerade. Svensk lagstiftning är tydlig med att kommunerna är ytterst 

ansvariga för individers trygghet och välfärd (Olofsson mfl 2012, 5). Deras studie 

behandlar en liknande målgrupp och deras resultat blir enligt min mening intressant i 

tolkningen av de empiriska data som samlats in för denna studie. 

I arbetet med att öka andelen unga som fullföljer sin gymnasieutbildning uppger en hög 

andel av kommunerna som deltog i Olofssons studie (49 %) att det största hindret är 

unga personers attityder och bristande motivation. Olofsson mfl anmärker att det är 

uppseendeväckande att en så stor andel av kommunerna pekar på att det är de ungas 

attityd och bristande motivation som är det centrala i problematiken kring ofullständig 
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gymnasieutbildning. De menar att den typen av förhållningssätt tyder på att 

bakomliggande problem för utslagningen från skolan inte är synliga. Detta genererar 

enligt Olofsson mfl ett perspektiv som leder till uppgivenhet och passivitet från 

kommunernas sida (Olofsson mfl 2012, 9).  

Det konstateras även att låga eller ofullständiga betyg från grundskolan och/eller 

frånvaro och skolk indikerar en ökad risk för att inte fullfölja sin gymnasieutbildning 

och följden blir att de hamnar utanför. När det gäller dropouts ska problematiken 

betraktas som en process och inte som en enskild händelse enligt Olofsson mfl (2012, 

12). I begreppet dropouts åsyftas både eleverna som genomför studieavbrottet men 

också den process som det innebär att hoppa av en utbildning (Beckne 1974, 12). 

Ungdomar med osäker framtid 

Här kommer jag att presentera en bakgrund till hur det ser ut i Sverige vad gäller 

omfattningen av elever som inte fullföljer någon gymnasieutbildning samt en bild av 

deras tillvaro. Det är intressant i syfte att ge en bild av de konsekvenser andra personer 

mött efter att ha befunnit sig i den situation min studie avser.  

Trots att nästan alla ungdomar i Sverige söker till gymnasiet (98,3 %) är det långt ifrån 

alla av dessa som fullföljer sin gymnasieutbildning. 31 % av gymnasieungdomarna tar 

inte sin examen som planerat efter sina tre år på utbildningen. Ett år senare, dvs. efter 

fyra år, är det 24 % som fortfarande inte tar sin examen och därmed står utan 

gymnasieutbildning. Av gymnasieungdomarna är det 11 % som byter program efter 

första eller andra året på gymnasiet och bara 29 % av dessa elever fullföljer 

utbildningen på tre år (Lovén 2015, 265-266). 

Ungdomarna i Lovéns studie är i åldrarna 20-22 år och har inte någon avslutad 

gymnasieutbildning. Deras berättelser vittnar om hur de gått från en harmonisk tid i 

lågstadiet till en kaotisk tillvaro i högstadiet där hälften av eleverna i studien utsatts för 

mobbning. En stor andel av dem skolkade under högstadiet vilket i kombination med 

droganvändning, främst alkohol, ledde till dåliga skolresultat. Detta blir till en 

nedåtgående spiral och de flesta tog med sig detta beteende in i gymnasiestudierna. 
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Trots att eleverna skolkade befann de sig ändå i eller i närheten av skolan, i de flesta 

fallen reagerade skolan sent på skolket och ibland inte alls (Lovén 2015, 270). 

Majoriteten av ungdomarna i Lovéns studie saknade behörighet för att komma in på 

något gymnasieprogram och gick IV-programmet som idag motsvarar dagens 

introduktionsprogram. De i studien som blivit behöriga gick företrädesvis 

yrkesprogram. Gymnasietiden för dessa ungdomar beskrivs som en rörig jojo-tillvaro 

med programbyte, avhopp och återkomst, närvaro och skolk samt svårigheter att komma 

i fas med deras studier. Ungdomarna har haft viktiga personer i sin närhet och 

framförallt deras mammor har betytt mycket för dem. Även andra släktingar och 

syskon, men också skolpersonal som varit engagerad och haft förmåga att se och bry sig 

om ungdomarna har haft betydelse. Ungdomarna i studien tar på sig ansvaret för sin 

situation och understryker att de själva måste rätta till den. De menar att de till viss del 

får skylla sig själva och att de borde ha tagit studierna på större allvar. (Lovén 2015, 

272-274).  

När ungdomarna berättar om sina tankar om framtiden ser de optimistiskt på den och 

uttrycker att det kommer att lösa sig. De flesta av dem drömmer om en fast anställning 

och ett Svenssonliv med partner, barn och hus eller bostadsrätt. Men många av dem 

berättar även att de inte har några långsiktiga planer utan försöker att ta sig mot sitt mål 

stegvis. Dock har jojo-tillvaron fortsatt för dem i form av tillfälliga anställningar, vilket 

också försvårar långsiktsplanering och genererar en osäkerhet som blir karaktäriserande 

för såväl deras situation som deras ekonomi. Många av dessa ungdomar har ett 

undvikande förhållningssätt gentemot den strukturella och tvingande brytpunkt i deras 

liv som gymnasievalet utgör. De uttrycker att det inte är någon större mening med att 

inhämta information om gymnasievalet eftersom att de misslyckats i grundskolan. 

Skolmisslyckandena som lett till få eller låga betyg ger dessa ungdomar ett begränsat 

antal valalternativ och flera av dem landar på det som motsvarar introduktionsprogram. 

De begränsade valmöjligheterna lämnar ungdomarna med en uppgivenhetskänsla och 

signalerar att de får ta ”det som blev över”. I flera fall väljer de ett yrkesprogram som de 

vet att någon kompis också valt. Majoriteten av ungdomarna skolkar från gymnasiet och 

hoppar så småningom av utbildningen. Lovén menar att dessa ungdomar står långt ifrån 

det begrepp som kallas för ett fritt val och tenderar att distansera sig från valet för att 

istället engagera sig i kortsiktiga projekt utanför skolan (Lovén 2015, 276-280). 
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Enligt Lovén har ungdomarna inte direkt något val utan följer istället en utstakad väg 

där introduktionsprogrammet blir en första milstolpe. Ungdomarna är medvetna om att 

de i jämförelse med andra jämnåriga har förlorat tid och de har ofta fått en känsla av 

misslyckande samt om att vara mindre värd (Lovén 2015, 283-284). 

Lovén har identifierat fyra mönster som är särskilt utmärkande för ungdomars 

reaktionsmönster på de svårigheter de möter: 

• De straffar ut sig själva genom skolk och dåliga skolprestationer till följd av att 

de förlorat både kraft och självförtroende. 

• De gör motstånd genom utåtagerande beteende vilket får skolan att organisera 

olika typer av samtal, placering i mindre studiegrupp mm. men resultatet blir 

ofta mer skolk och sämre skolprestationer. 

• De känner sig övergivna av skolan vilket genererar ett undanglidande beteende 

där de drar sig undan och skolkar. 

• De biter ihop och kämpar på trots dåliga skolresultat och i vissa fall mobbning 

men resultaten blir oftast dåliga ansträngningarna till trots (Lovén 2015, 285). 

Utbildningssegregation och självsortering 

I övergången mellan högstadium och gymnasium sker en strukturellt planerad sortering 

av eleverna efter betygsurval och önskat programval. Sandell konstaterar att 

gymnasieutbildningar i Sverige är segregerade efter klass, kön och till viss del etnicitet 

(Sandell 2007, 18). Enligt Skolverket (2004, 42) har den svenska skolan gått från 

”utsortering via urval” till ”självsortering via tillval”. I tidigare versioner av 

gymnasieskolans utbud var ramarna av mer solid karaktär och det var också svårare att 

komma in på vissa utbildningar. Följden av detta tidigare system blev att individer 

sorterades ut till följd av de angivna ramarna och urvalet för att beredas plats inom 

dessa. Tanken med det skolsystem som kommit till är att hålla fler möjligheter öppna 

allt längre i syfte att tillgodose individernas behov och önskemål i större utsträckning. 

Men mycket tyder på att eleverna inte får det motsvarande stöd när de lämnats med ett 

större eget ansvar. Dessutom fortsätter de strukturella faktorerna sin utsortering (Sandell 
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2007, 18). Sandell menar att den utbildningssegregation som finns idag grundas i både 

strukturerade faktorer och elevernas egen självsortering. Vid gymnasievalet har eleverna 

i grundskolan en föränderlig värld att förhålla sig till. Eleverna har även olika 

samhällsstrukturer att förhålla sig till så som bland annat familj och arbetsmarknad, 

dessa strukturer genererar olika förutsättningar för eleverna och bidrar till deras egen så 

kallade självsortering i gymnasievalet (Sandell 2007, 13-14).  

Utbildningarna som ungdomarna har att förhålla sig till i gymnasievalet kan sägas är 

ordnade i en hierarki där varje utbildningsval speglar en kulturell kod. Dessa koder ger 

upphov till olika typer av uttryck genom t ex hur eleverna väljer att klä sig, prata om, 

attityd till skolarbete eller vad de gör på sin fritid. De olika programmens skillnader i 

status kan vara kopplat till elevernas uppfattning om deras eget ”skolvärde” (Sandell 

2007, 68-69).  

Sandell menar att människors positioneringar består av ett samspel mellan strukturen 

och aktörerna. Hon konstaterar att individualiseringen och rörligheten i individers 

identiteter möjliggör en social rörlighet och att vi i dagsläget inte är låsta vid en 

position. Vi både positionerar oss själva och blir positionerade av andra (Sandell 2007, 

80). 

Målorienteringar 

Förenklat kan det sägas att eleverna som står inför studieval har två möjliga 

valalternativ, att utbilda sig eller att inte utbilda sig. De flesta personer i gymnasieålder 

väljer att utbilda sig, även de elever som är obehöriga till gymnasiet och endast har 

introduktionsprogrammen som valalternativ. Men bakgrunden till beslutet kan variera 

och i detta stycke presenteras vilka tänkbara drivkrafter som kan ligga bakom ett sådant 

beslut. I studien som Giota (2007) genomfört deltar 7367 svenska elever som ger en bild 

av deras drivkrafter att gå till skolan. Utgångspunkten för hennes studie är vilka mål 

ungdomar orienterar sig med hjälp av för att motivera sitt val att gå till skolan. 

Elevernas svar om vilka målorienteringar de har är kartlagda och uppdelade i åtta 

karaktärsgrupper i syfte att klarlägga elevernas motiv till att gå till skolan. Nedan 
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beskrivs de olika målorienteringarna tillsammans med vad eleverna svarat angivet i 

procent efter varje karaktärsgrupp: 

• Själv-nu: Elever med en positiv syn på skolan, lärarna och skolinnehållet. Fokus 

ligger på självutveckling i ett här och nuperspektiv (30,6%) 

• Själv-framtid: Elever med en positiv syn på skolan, lärarna och skolinnehållet. 

Fokus ligger på de långsiktiga konsekvenserna av lärande, självutveckling och 

en önskan om att använda den förvärvade resultaten som en strategi att 

strukturera framtiden och vuxenlivet (13,3%). 

• Andra-nu: Elever som går till skolan och engagerar sig i skolinnehållet eftersom 

att samhället, arbetsmarknaden och/eller föräldrarna kräver det (11,6%). 

• Förebyggande-framtid: Elever som går till skolan och engagerar sig i 

skolinnehållet på grund av ett krav som själv definierats (4,5%). 

• Själv-nu+själv-framtid: Detta är en integrerad målorientering där fokus ligger på 

lärande, självförverkligande, självbestämmande, självutveckling och välmående 

genom förverkligande av egna potentialer och kapaciteter i ett här och nu samt 

framtidsperspektiv (17%). 

• Andra-nu+förebyggande-framtid: Detta är en integrerad målorientering med 

fokus på kunskaper och färdigheter som relateras till krav satta av auktoriteter 

samt en vilja att uppnå det bästa för sig själv, samhället och andra personer 

(2%). 

• Integrerat: Detta är en integrerad målorientering innehållandes nio olika 

målorienteringar som integrerar med olika interna och externa källor av 

motivation för elevernas motivation (16,1%). 

• Negativ/kritisk: Elever som har en negativ och kritisk syn på skolan, lärarna och 

skolinnehållet. De uppger att de inte har några personliga anledningar att gå till 

skolan och indikerar ett undvikande förhållningssätt gentemot skolan och 

utbildning (4,4%) (Giota 2007, 45). 

Giota drar slutsatsen att eleverna kan tillhöra flera av de uppsatta grupperna vilket enligt 

henne är ett försök för eleverna att "...uppnå olika typer av kognitiva såväl som sociala 

och emotionella mål samtidigt" (Giota 2007, s 43). Vilket ger en bild av att eleverna har 

en komplex verklighet att förhålla sig till. Giota menar att konstruktionen av olika 



 

 

 

25 

kontextuella koncept och den lokala uppfattningen om skolan genererar ett normativt 

mönster för hur utvecklingsprogressionen hos ungdomarna tar form. Detta är enligt 

Giota en anledning till varför ungdomarna utvecklar olika målorienteringar i olika 

kontexter (Giota 2007, 42). 

Normbrott, oönskad uppmärksamhet, misslyckanden och strategier 

När elever hoppar av eller inte fullföljer sin gymnasieutbildning kan de sägas bryta mot 

den rådande normen rörande skolgång. Det ses ofta som ett misslyckande och drar till 

sig oönskad uppmärksamhet till individen och personer i dennes närhet och rör 

normbrottet. Det finns olika strategier för att hantera den situation som uppstår till följd 

av ett skolmisslyckande. Gausel (2014) gör en ansats till att förklara varför 

gymnasieelever som misslyckats med att fullfölja sin gymnasieutbildning och deras 

familjer lägger skulden för skolmisslyckandet på skolan och inte på sig själva. Fokus 

ligger på hur normbrott och känslan av att bli socialt avvisad kan generera en strategi 

för att hantera situationen som går ut på att skylla ifrån sig. Att inte fullfölja 

gymnasieutbildningen kan ses som socialt pinsamt och drar till sig oönskad 

uppmärksamhet från omgivningen. Denna känsla av social pinsamhet förstärks om 

normbrottet delas med andra personer som är betydelsefulla för eleven eller elevens 

familj. Den oönskade uppmärksamheten som riktas mot eleven och elevens familj kan 

enligt Gausel (2014) upplevas som dömande, det kan ta sig i uttryck genom att andra 

undviker dem socialt, trakasserier eller elaka reaktioner mm. Ett sätt att hantera 

situationen är att skylla ifrån sig för att undfly uppmärksamheten och istället adressera 

den till skolan som institution. Själva handlingen som det innebär att hoppa av eller inte 

fullfölja utbildningen är såpass synlig utåt att den inte går att dölja och kommer att 

upptäckas av andra och dra till sig uppmärksamhet. Därför kan elevens familj komma 

att göra bedömningen att elevens enskilda beslut om att inte fullfölja utbildningen kan 

komma att färga av sig på hela familjens respektabilitet (Gausel 2014, 610). 

Att skylla misslyckandet på skolan skulle, logiskt sett, kunna skydda mot eventuell 

kritik och dömande från andra. Därför bedöms detta vara en rimlig strategi för att rädda 
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elevens och familjens anseende och minimera känslan av social avvisning (Gausel 

2014, 614). 

Gausel & Leach (2011) har utvecklat en konceptuell modell för upplevelsen av 

moraliska misslyckanden som enligt min mening även gör sig gällande i fråga om 

skolmisslyckanden. Modellen kan också adressera huruvida upplevelsen av 

misslyckandet rör individens sociala/offentliga bild utåt eller om det rör självbilden. De 

känslor som uppstår i samband med misslyckandet kan med hjälp av modellen också 

härledas till vilken typ av strategi som individen sedan tar i anspråk för att hantera sitt 

misslyckande.  

Inom ramen för modellen tas det hänsyn till den sociala och offentliga bilden av 

individen, den som syns utåt, samt individens självbild. Individen kopplar sitt 

misslyckande antingen till andras eller till den egna bedömningen av misslyckandet 

vilket genererar olika känslor inför misslyckandet. De känslor som ingår i modellen är 

känslan av att bli avvisad, att vara underlägsen och känslan av skam. Dessa känslor 

påverkar i sin tur de motiv och drivkrafter som sedan styr vilka strategier individen 

använder för att hantera sitt misslyckande i förhållande till den offentliga bilden av sig 

och/eller sin egen självbild.  
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Figure 1. Conceptual model of the experience of moral failure. Note: Top half of 
figure shows concern for social image; shaded, bottom half of figure shows concern for 
self image (Gausel & Leach 2011, 470) 

 

Upplevelsen av misslyckande fungerar som en signal för individen om att andra 

kommer att döma en för misslyckandet eller kan alternativt tolkas som ett tecken på en 

personlig brist (Gausel & Leach 2011, 469). 

Om individen tror att misslyckandet kommer att drabba den offentliga bilden av sig och 

att andra kommer att döma henne/honom för misslyckandet kommer individen sannolikt 

att uppleva känslan av att bli avvisad och/eller underlägsenhet gentemot andra. Detta 

leder troligen till en självskyddande strategi som går ut på att gömma sig, ha 

undvikande beteende eller att belysa externa förklaringar till misslyckandet (Gausel & 

Leach 2011, 470). Denna strategi kan temporärt avstyra de obehagliga känslorna i 
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samband med misslyckandet genom att belysa en extern förklaring till varför 

misslyckandet ägt rum. Men individen kan inte använda denna strategi på lång sikt 

eftersom att känslorna inte kan knytas an direkt till den externa ursäkt som används likt 

en täckmantel för misslyckandet (Gausel & Leach 2011, 472). 

Om individen däremot kopplar misslyckandet till sin självbild och upplever att det 

drabbar/skadar den egna självbilden ses misslyckandet som en personlig brist. Den 

personliga bristen kan antingen upplevas vara global och därmed omöjlig att förändra 

eller specifik och i så fall möjlig att förändra. Då bristen upplevs vara global och möjlig 

att förändra upplevs sannolikt en känsla av underlägsenhet som leder till tidigare 

omnämnda självskyddande strategier. Men om bristen upplevs vara specifik och 

oföränderlig är sannolikheten högre att individen känner en skam inför bristen. Om så är 

fallet uppstår sannolikt en drivkraft till självförbättring som kan handla om förändring, 

förbättring, att rätta till och fixa det misslyckande som ger upphov till känslan (Gausel 

& Leach 2011, 470). Även om det kan vara obehagligt att erkänna att det finns en 

personlig brist är detta nödvändigt för att frambringa drivkrafter och kunna ta första 

steget mot självförbättring (Gausel & Leach 2011, 472). 

 Självförbättringen genererar en drivkraft till social förbättring och den sker genom de 

sociala relationer som påverkats av det misslyckande som ägt rum (Gausel & Leach 

2011, 472). Det finns de som hävdar att det finns ett samband mellan känslan av skam 

och motivation och drivkrafter bakom att förbättra sina sociala relationer till de personer 

som känner till eller berörs av det som ger upphov till känslan av skam (Frijda et al., 

1989; Schmander & Lickel, 2006; Tangney et al., 1996; Miller & Tangney, 1994; 

Roseman et al., 1994, de Hooge et al., 2008). Skammen över sitt misslyckande inför 

andra personer kan alltså leda till ökad motivation för självförbättring. 
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Teori 

Här behandlas studiens teoretiska utgångspunkt och jag kommer att inleda det genom 

att kort presentera och tydliggöra ett par teoretiska begrepp och uttryck som används 

inom ämnesområdet för studien. 

Inledningsvis målas en bild av det rådande samhället upp och ställs i relation till 

individerna och individualiseringen. Till bilden av samhället och individualiseringen 

knyts normer och social konstruktivism an, vilket ger en inblick i hur individer 

konstruerar sin tillvaro. Efter beskrivningen av hur social konstruktion praktiseras 

kommer en teoretisk utläggning om hur individer navigerar sig fram till sin plats i 

samhället och passar in. Därefter beskrivs hur mening tillskrivs olika händelser och hur 

meningsfullhet skapas. Avslutningsvis handlar kapitlet om kompromisser och hur dessa 

utformas. 

Samhällskontext och individualisering 

För att förstå vilken samhällelig kontext eleverna i studien har att förhålla sig till 

kommer här att ges en introduktion till den samhällsmiljö där eleverna befinner sig. Min 

avsikt med att beskriva samhällskontexten är att ge en förståelse för det ramverk som 

omger eleverna och i vilken kontext som deras resonemang kring framtiden förs. Det 

nutida samhället som eleverna i min studie befinner sig i präglas av en individualisering 

som både möjliggör förändringar och ger en ökad frihet. Men detta innebär också 

problem för dem som inte relaterar sig till samhällsstrukturerna eller inte har tillgång till 

redskap för att hantera de ständiga valsituationerna och den fria marknaden (Sandell 

2007, 21). Den individualisering som alltmer kommit att prägla vår samtid består enligt 

Bauman i att behöva bli vad man är istället för att ens plats i samhället eller sociala 

definition ska levereras till en (Bauman 2002, 176).  

Okunnighet är enligt Bauman när det vi väntar oss, hoppas på och önskar inträffa inte 

går att koppla samman med vad som faktiskt händer. Det blir alltså en miss gentemot 
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det förväntade utfallet. Okunnighet skiljer sig något från den maktlöshet som blir 

rådande då det vi kan åstadkomma inte kan sammankopplas med vad vi borde eller 

skulle vilja uppnå. Individerna är sällan totalt okunniga men önskan om att kunna något 

specifikt kan göra att individer bortser från det faktum att de har andra färdigheter än de 

önskade (Bauman 2012, 112). I studien strävar jag efter att återge en nyanserad bild av 

målgruppens förmågor och kommer i analysen att använda dessa skilda begrepp om 

okunnighet och maktlöshet för att skapa en dynamisk bild. 

För att kunna behandla ämnet som berör tvekan inför olika valalternativ bör sägas något 

om ambivalens. Människor tycker instinktivt eller vanemässigt illa om ambivalens och 

är benägna att tro att vi skulle känna oss tryggare om läget var tveklöst. Då 

rutinhandlingarna inte räcker till och vi inte kan lita på vanans kompass sprider sig 

tveksamheten och världen uppfattas som oklar (Bauman 2002, 75). En individs förmåga 

och önskan om att uträtta något kan sammanfalla och mynna ut i en bestämdhet om att 

handla. Men läget kan också vara så att förmåga och önskan inte sammanfaller och då är 

ambivalens första indikationen på missmatchen (Bauman 2002, 76).  

När förväntan om en händelses utfall går förlorad och individen uppmärksammar sina 

brister i förhållande till det som önskas uppstår ett tillstånd av ovisshet. De grupper som 

befinner sig i ovisshetens grepp har få eller inga alternativ att välja på och tvingas följa 

förutsägbara rutiner (Bauman 2012, 53). Då individer inte kan, eller tror att de inte kan, 

utföra det som verkligen betyder något för dem, ägnar sig istället åt saker som betyder 

mindre eller kanske ingenting alls men som de kan utföra. Genom att uppmärksamma 

sådant individen klarar av kan det till och med få aktiviteten att betyda någonting för 

dem, åtminstone för en tid. Den typ av aktiviteter som innebär en förskjutning från det 

som verkligen betyder någonting för individen till något annat som istället är 

genomförbara men av mindre eller ingen betydelse alls kallas för ersättningsförströelser 

(Bauman 2002, 183). Detta begrepp kommer att användas som redskap för att nyansera 

diskussionen kring individernas livsberättelser och resonemang kring sina val. 

Att vara kunnig eller okunnig är avgörande för individen och i ett samhälle som ständigt 

förändras förknippas de snabba rörelserna och anpassningskraven även med risker. 

Giddens hävdar att det moderna samhället kan betraktas som ett risksamhälle och att 
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individerna utvecklar ett riskbedömningstänk samt att individernas livsplanering handlar 

om att välja ”riskpaket” (Giddens 1991, 150-152). 

Normer 

Hur individer identifierar sig utifrån sin position är sammankopplat med vilka normer 

som finns. De individer som utesluts från normen beskylls enligt Bauman för att inte 

gjort tillräckligt för att undvika uteslutning. Han belyser även att det perspektivet 

bortser från möjligheten att de uteslutna inte bär ansvaret för situationen utan är 

påverkade av krafter som de inte kan stå emot eller kontrollera. Normer och antaganden 

förser individer med verktyg för att placera känslan av att vara rätt eller fel. 

De rådande normerna verkar indirekt och får uteslutningen av människor att se mer 

självmarginaliserande ut (Bauman 1998, 124-125). De som utesluts är i första hand de 

som bryter mot ordningen och i andra hand de som inte uppfyller normen, i båda fallen 

belastas individen med skuldkänslor för sin uteslutning. Ordnings- och normbrottens 

pris är sålunda känslan av skuld inför att inte bidra till reproduktionen av det mönster 

som utgör fundamentet för normen (Bauman 1998, 124). För den här studien är normer 

och individernas eventuella självmarginalisering i förhållande till dessa intressant 

eftersom att det har en nära anknytning till syftet och frågeställningen. Det samhälle 

som individerna har att förhålla sig till är under ständig utveckling och förändring vilket 

ställer krav på individernas anpassningsförmågor för att hantera sin verklighet. Det 

betyder enligt Bauman att det inte räcker för individen att utveckla ett förhållningssätt 

till en norm utan att det snarare bör ses som en process där flertalet förhållningssätt 

utvecklas genom individens anpassningsförmåga (Bauman 2012, 112). Det finns en 

koppling mellan normer och begreppet självuppfyllande profetior som beskrivs som 

händelser som förväntas uppstå och som sedan uppstår till följd av att de förväntades 

göra det. De självuppfyllande profetiorna är ett resultat av övertygelser och 

förväntningar om hur något ska vara (Weick 1995, 148). I den här studien kommer 

fokus att ligga på de normer som specifikt rör utbildning, skolgång eller 

framtidskonstruktion. Individernas förmågor till anpassning kommer i den här studien 
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att utgöra en del av analysen för att närma sig förståelse för deras livsberättelser samt 

konstruktion av framtidsplaner. 

Social konstruktion 

Inom ramen för ett framtidsval ryms ett otal sociala sammanhang och interaktioner 

människor emellan där sociala fenomen som t ex beslutsfattande, socialt beteende och 

emotioner har sin grogrund. För att komma närmre en förståelse för hur individer talar 

om upplevelsen av de sociala fenomen som berör denna studie kommer jag att här att ge 

en introduktion till några begrepp som rör social konstruktion. Sociala fenomen 

konstrueras genom socialt utövande och den interaktion som finns mellan människor, 

det är alltså någonting som skapas gemensamt (Burr 2003, 9). Sociala fenomen som 

beslutsfattande om framtidsval sker alltså i interaktion mellan olika personer och inte 

inom olika personer.  

Identitet är något ständigt föränderlig och i olika processer vilket gör att den är 

mottaglig för förändringar och blir följsam gentemot de positioner som individen äger. 

Individers framtidsval färgas inte bara av deras personlighet utan också av hur de ser på 

sig själva och med vad de identifierar sig. Identiteten konstrueras ur de diskurser som är 

kulturellt tillgängliga för individen och formas genom kommunikation med andra (Burr 

2003, 106). 

Position, respektabilitet och kompromisser 

I syfte att närma oss en förståelse för de livsberättelser som studien innehåller kommer 

jag kort att presentera careershipteorin. Denna teori kan tjäna som utgångspunkt i 

analysen och generera en struktur utifrån vilken det empiriska materialet kan tolkas. 

Hodkinson & Sparkes careershipteori utgår ifrån Bourdieus begrepp habitus, kapital och 

fält. Begreppet handlingshorisont är centralt i careershipteorin och refererar till hur 

långt individen kan se utifrån sin position och vilka handlingar som upplevs som 
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möjliga inom ramen för det upplevda utrymmet (Andergren 2014, 205). Individernas 

handlingshorisont är det utrymme som individerna upplever sig vara kapabla att agera 

inom och det är även inom handlingshorisonten som beslut fattas (Lovén 2015, 77-78). 

Begreppet handlingshorisont kommer i den här studien att användas för att definiera det 

angränsande handlingsutrymmet kring elevernas position. 

Brytpunkter är ett centralt begrepp i careershipteorin som avser det tillfälle då beslut 

fattas och förändring äger rum. Det finns enligt Hodkinson och Sparkes (1997, 39) tre 

typer av brytpunkter som karaktäriserar sig enligt följande:  

• Strukturell brytpunkt – situation som uppstått till följd av tidsgränser för val som 

individen måste förhålla sig till. Dessa tidsgränser är uppsatta av samhället eller 

andra aktörer än individen själv. 

• Frivilliga brytpunkter – individen väljer själv att förändra sin situation och 

agerar för att förändring ska komma till stånd. 

• Tvingande brytpunkter – ofrånkomlig situation som kräver att individen måste 

anpassa sig till det som uppstått. 

Perioderna mellan olika brytpunkter, där individen hanterar sitt beslut och den situation 

som kommit med beslutet, benämns som rutiner (Lovén 2015, 267-268). Framtidsval är 

alltid positionerande och positionen har alltid betydelse oavsett om det gäller social- 

eller strukturell position (Andergren 2014, 205-206). I interaktionen med andra 

människor grundas vårt beteende i hur vi uppfattar vår ställning gentemot andra vilket 

Bourdieu beskriver som vår sociala position i situationen. Erkännandet av den sociala 

positionen genererar en möjlighet för individen att mäta och värdera sig samt navigera 

sig fram genom klassifikationssystemet (Skeggs 1997, 12). Enligt Skeggs för olika 

positioner med sig olika grad av respekt och anseende gentemot varandra. Definitionen 

av respektabilitet genererar en ideologi som innehåller motpoler för vad som genererar 

respektabilitet kontra vad som inte gör det. Respektabiliteten har sin utgångspunkt i 

komplexa uppsättningar av utföranden som kan definieras som godkända beteenden, 

språkbruk, utseende och andra uttryck (Skeggs 1997, 78). Respektabilitet som begrepp 

kommer i denna studie att användas i syfte att greppa de livshistorier och resonemang 

som återges i det empiriska materialet. 
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I syfte att närma oss en förståelse för hur eleverna förhåller sig till normer bör nämnas 

någonting om Självbegränsning. Detta är enligt Skeggs en form av kontroll över 

individerna som utövas för att diskret reproducera befintliga normer och 

samhällsstrukturer (Skeggs 1997, 82-83). Identifiering med en institutionell 

personlighet vinner legitimitet för individen och det institutionella sammanhanget 

upprätthåller en respektabel och institutionell kultur (Skeggs 1997, 103). Individer som 

inte är tillfreds med sin position kan handla på ett sådant sätt som ökar deras sociala 

värde. Genom förbättring kan deltagarens kulturella värde tillskrivas ett högre värde 

utanför den lokala kontexten, det innebär att det är möjligt att omsätta sitt kapital i ett 

större sammanhang. I förbättringsdiskursen jämför individerna sig mot varandra 

eftersom att de, för att påvisa förbättring, måste ange skillnaderna mellan sig själva och 

de som inte kan eller vill förbättra sig (Skeggs 1997, 132-133). 

Det finns även individer som disidentifierar sig eller disumilerar sin tillskrivna 

tillhörighet. Det innebär att de inte identifierar sig med det som tillskrivits dem eller 

döljer sin tillhörighet alternativt ger sken av att inte höra dit (Skeggs 1997, 119). Dessa 

begrepp kommer användas som stöd i förklaringen av hur eleverna i studien talar om sin 

position.  

I utvecklingen av framtidsplaner kommer individer i kontakt med både begränsningar 

och kompromisser i sitt projekt att konstruera sin framtid. I detta stycke kommer ett par 

begrepp som rör kompromisser att presenteras som är nödvändiga för att kunna ta ett 

samlat grepp om de resonemang som förs av individerna som ingår i studien. 

Gottfredson hävdar att människor söker sig till yrken som är kompatibla med deras 

bilder av sig själva (Gottfredson 1981, 546). Den grad av nöjdhet med sitt val av 

sysselsättning som individen upplever beror på hur väl valet passar ihop med individens 

självkoncept (Gottfredson 1996, 181). Hur människor väljer sysselsättning utgår enligt 

Gottfredson ifrån individens tillgång till information om sig själv och föreställningarna 

om olika yrken, detta skapar individers preferenser för yrkesval. Individens uppfattning 

om sitt självkoncept och föreställningar om yrken fungerar sedan som motvikt till 

individens uppfattning om tillgänglighet och hinder för olika sysselsättningar. Detta 

formar det urval som individen sedan utgår ifrån som acceptabla och rimliga 

sysselsättningar som uppfattas som lämpliga att skriva in i sin levnadsberättelse (Patton 
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& McMahon 2006, 69). Detta påverkas även av individers position och 

handlingshorisont. En kompromiss beskrivs som den process där individen släpper taget 

om det mest föredragna alternativet till förmån för alternativ som upplevs som mer 

tillgängliga. Kompromisser kan uppstå till följd av att individen stöter på externa hinder 

eller har tidigare erfarenhet av att stöta på hinder i liknande situation. En kompromiss 

kan utgöras av individens förmåga att göra ett val som är tillräckligt bra istället för det 

bästa alternativet. Men en kompromiss kan också bestå av en process som kan refereras 

till som förhalning av det som inte är tillräckligt bra och kan komma till uttryck genom 

ett undvikande förhållningssätt. I de fall kompromiss genomförs avgörs individens 

tillfredsställelse med valet av i vilken grad individen kan förverkliga sitt sociala jag 

genom antingen arbete eller livsstil (Patton & McMahon 2006, 72). I relation till 

studiens syfte och frågeställning kan dessa begrepp användas för att förklara vad som 

påverkar eleverna i deras resonemang kring framtiden. 

Att skapa mening 

Som stöd för att kunna tolka innebörden av elevernas livsberättelser ges under följande 

rubrik en introduktion till hur meningsfullhet kan tillskrivas olika saker och händelser 

som t ex kompromisser som nämnts tidigare. Detta kommer sedan att användas för att 

närma oss en förståelse för elevernas resonemang kring sin position, framtiden och 

normerna som de förhåller sig till. När en händelse uppmärksammas skapar människor 

mening med den, men om händelsen inte läggs märke till är den inte tillgänglig för att 

skapa mening (Starbuck & Milliken 1988, 60). Människor skriver in meningar till att bli 

vad de önskar att se tillsammans med subjektiva meningar, vilket hjälper dem att göra 

världen begriplig (Frost & Morgan 1983, 207). Skapandet av mening ska ses som en 

process där individen utvecklar kognitiva kartor av sin omgivning (Ring & Rands 1989, 

342). Vi försöker göra de situationer vi befinner oss i begripliga, trots att de är ständigt 

pågående och komplexa. Detta görs främst genom att skapa och omvärdera tillfälliga 

antaganden (Burrell & Morgan 1979, 237). Den mening som skapas förändras enligt 

Gioia & Chittipeddi i takt med individens förändring och uppdatering av aktuella mål 

(1991, 435). Att kunna tillskriva någonting en mening genererar en motivation och 
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handlingskraft som är viktigt för oss för att saker inte ska gå förlorat i meningslöshet. 

Att tillskriva någonting en mening är en aktiv handling och själva konceptet med att 

skapa mening är just att det finns aktiva agenter som strukturerar det som är okänt och 

tillskriver det en mening (Waterman 1990, 41). För att vi ska kunna skapa mening krävs 

det att det sker någon slags signal inom ett ramverk som möjliggör för oss att förstå, 

förklara, känneteckna och ansluta oss till samt förutse saker (Starbuck & Milliken 1988, 

51). Ett centralt begrepp för meningsskapandet är signaler i och med deras förmåga att 

ge upphov till handling (Weick 1995, 54). Människor lägger främst märke till händelser 

som avviker från det förutsägbara, dessa avvikande händelser är signaler om att något är 

annorlunda gentemot förut. Signalerna triggar ett behov av att få förklaringar och 

tillskriva händelsen mening. Vilka signaler det är som triggar våra reaktioner varierar 

från individ till individ och olika människor lägger märke till olika händelser. Vad vi är 

kapabla till att förutspå och vad vi förväntar oss beror bland annat på vår position, våra 

tidigare erfarenheter mm. Då en förväntan inte inträffar betyder det att en pågående 

aktivitet blir störd eller avbruten. Att förstå människors skapande av mening handlar om 

att förstå hur de tar sig an dessa störningar och avbrott (Weick 1995, 4-5). Det finns två 

typer av störningar enligt Mandler, den första är att den nya händelsen (störningen) inte 

är väntad och således inte passar in i den pågående tolkningen av miljön. Den andra 

typen är att den väntade händelsen uteblev, det som förväntades dök aldrig upp. De båda 

typerna har samma strukturella effekt: den nya händelsen dök upp istället för den 

väntade och avsaknaden av den väntade händelsen indikerar på närvaron av något annat 

som är oväntat. I båda fallen är den kognitiva aktiviteten avbruten och fokus ligger här 

på medvetenheten om att ett avbrott har ägt rum (Mandler 1984, 188). Begreppen 

störningar och avbrott kan användas för att tolka och förstå den situation som de 

obehöriga eleverna finner sig i då deras utbildningsbana inte följer den rådande normen.  

Störningen fungerar som en signal om att en viktig förändring har ägt rum i ens 

omgivning, men signalerna och störningarna kan också leda till att vi stressar upp oss, 

vilket gör att störningen drar till sig mycket uppmärksamhet och reducerar signalerna 

som kan användas för meningsskapande. Detta kan orsaka kognitiv ineffektivitet och 

reduceringen av signaler gör att skapandet av mening blir svårt. Vilket i sin tur stressar 

upp oss ännu mer och reducerar signalerna och meningsskapandet ytterligare. I de fall vi 

tar oss an uppgifter under stress ökar vi prestationerna och farten på de resurser vi har 
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att tillgå samtidigt som vi ignorerar signalerna i periferin, vilket effektiviserar och 

förbättrar utförandet. Men i takt med att stressen stiger börjar vi att försumma signaler 

som är av vikt för den centrala uppgiften och vi uppmärksammar i större utsträckning 

vår egen oroande situation vilket gör att utförandet dalar. När vi stressar upp oss 

tenderar vi även att överge nyligen inlärda reaktioner och faller tillbaka på tidigare ofta 

enklare reaktioner (Weick 1995, 101-102). Om periferin förlorar uppmärksamhet till 

förmån för fokus på det som är centralt kan detta innebära ett försvårande av 

meningsskapandet. Det beror på att innebörden av att tappa periferin är att förlora 

kontexten för det som är centralt, vilket betyder att det centrala bleknar. Om signalerna 

från periferin var viktiga kontextuellt för det centrala innebär förlusten att individen blir 

bättre på att utföra någonting som nu saknar mening att utföra (Weick 1995, 104-105). 

Sammanfattande om litteraturöversikten 

I litteraturöversikten framställs forskning gällande samhällskostnad, kommunernas 

utbildningsansvar, individers orsaker till att välja bort utbildning, kritiska övergångar 

mellan skolstadier, utbildningsstrukturer och normbrott. Även teorier som rör samhället, 

individualisering, normer, social konstruktion, respektabilitet, skapandet av mening och 

kompromisser berörs i litteraturöversikten. Dessa temaområden löper som en tråd från 

samhällsnivå, via organisationsnivå och ner till individnivå. Denna litteraturöversikt 

kommer att behandlas och tolkas i relation till studiens resultat i syfte att analysera det 

empiriska materialet, generera slutsatser och knyta an dessa till tidigare forskning. 
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Metod 

Inom ramen för detta kapitel kommer jag att redogöra för den teoretiska bakgrunden 

som jag grundar mitt val av metod i. Jag kommer även att redovisa de metodiska 

överväganden som gjorts och ge en introduktion till intervju som metod. Här kommer 

även studiens urval för det empiriska materialet att presenteras samt hur 

datainsamlingen genomförts och hur analysprocessen sett ut. Avslutningsvis i detta 

kapitel kommer du kunna läsa om de etiska överväganden som gjorts samt en reflektion 

över metodvalet. 

Metodiska överväganden 

För att besvara den här studiens frågeställning krävs insamling av data som har en 

närhet till målgruppens erfarenheter och upplevelser då det främst rör elevernas syn på 

sin situation och position. Studien ska även leverera en bild av hur eleverna själva 

återger utvalda delar av sina livsberättelser samt hur de tolkar sin position och talar om 

sin framtid. Studiens data utgörs av intervjusvar som samlats in genom intervjuer med 

elever i den aktuella målgruppen. Genom att intervjua dessa elever och ta del av deras 

berättelser anser jag ge mig tillgång till empirisk data som kan tjäna som underlag för 

att besvara studiens frågeställning. 
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Kvalitativ forskning 

Kvalitativ forskning utvecklades under 1920-1930 talet och härstammar från sociologin 

och Chicagoskolan där fokus låg på studier av social interaktion. Under samma 

tidsperiod grundades även metoden för fältarbete genom den tidens antropologiska 

studier. Här studerades främst seder och bruk i, för undersökaren, främmande kulturer 

och samhällen. Den kvalitativa forskningstraditionen har sedan spridit sig till andra 

forskningsdiscipliner. Vad som kännetecknar kvalitativ forskning är att det är ett socialt 

fenomen som studeras genom empirisk data. Kvalitativa metoder används främst för 

studier knutet till det sociala fenomenets naturliga miljö i syfte att förklara och göra 

fenomen begripliga eller att tolka den mening som individerna tillskriver fenomenet 

(Ryen 2004, 14).  

Jag finner det relevant att elever ur den berörda målgruppen är tongivande för svaren i 

den här studien med tanke på att det är deras vardag som är utgångspunkten. Uppsatsens 

innehåll ska vara av sådan karaktär att den förmedlar elevernas erfarenheter och 

upplevelser och av den anledningen är det lämpligt om källan för de data som ingår i 

uppsatsen kommer från eleverna själva. Därför har jag i mina metodiska överväganden 

funnit det lämpligt att använda mig av en kvalitativ metod för datainsamling. 

Teoretisk bakgrund för valet av metod 

I min studie använder jag mig av livshistorisk metod som har sin bakgrund i den 

samhällsvetenskapliga forskningstraditionen och är en kvalitativ metod. Denna metod 

utgår ifrån intervjuer som berör ett tema eller en aspekt av en individs eller en grupps 

livsberättelser. Livsberättelser definieras som muntligt förmedlade berättelser om en 

individs liv (Johansson 2005, 213). De förmedlade livsberättelserna används sedan för 

att belysa hur individerna tillskriver sina liv mening och konstruerar sin identitet. 

Centralt för livsberättelser är att individens egna tolkningar är i fokus. Att ta del av 

individers berättelser möjliggör att förstå andra människor. Det finns även möjlighet att 
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ta del av specifika gruppers kollektiva berättelse vilka skildrar gruppens historia snarare 

än individens (Johansson 2005, 23-24). Livsberättelser och livshistorisk metod 

möjliggör på så sätt ett närmande av förståelse av människors livskonstruktioner vilket 

speglar min studies syfte och frågeställning. Enligt min mening ramar livshistorisk 

metodik in min frågeställning på ett effektivt sätt och genererar goda förutsättningar att 

besvara mina frågor.  

Det finns olika teoretiska perspektiv att utgå ifrån vid valet av metod för genomförandet 

av olika studier. Nedan ger jag en kort sammanfattning av hur normativt och tolkande 

perspektiv kan beskrivas i syfte att måla upp en bakgrund till vad jag grundat mina 

metodiska överväganden i. 

Det normativa perspektivet har enligt Cohen för avsikt att använda generella teorier 

gällande beteende och validera dem genom komplexa forskningsmetoder. Detta 

genererar en förskjutning från aktörernas erfarenhet och upplevelse av vardagslivet i 

riktning mot en abstrakt världsbild. Utgångspunkten blir då att verkligheten ses som 

kollektiv och extern för aktörerna och istället förankrad i samhället med dess 

institutioner och organisationer. Teorins roll blir då att förklara hur saker hänger ihop 

eller hur de kan förändras i effektiviseringssyfte. Det ultimata syftet ur ett normativt 

perspektiv är att etablera en omfattande, rationellt uppbyggd universal teori som redogör 

för mänskligt och socialt beteende. Intentionen med denna studie är inte att konstruera 

någon generell teori kring individers beteenden. Min avsikt är inte heller att besvara 

frågeställningen genom att teoretisera empirisk data för att uppnå abstraktion och 

därigenom möjliggöra förståelse. Därför har jag valt bort detta perspektiv för min 

studie. Studien hade kunnat genomföras utifrån ett normativt perspektiv om syftet varit 

av en mer allmängiltig karaktär och målet varit att leverera ett generellt svar (Cohen 

2011, 18). 

Cohen menar att det tolkande perspektivet däremot utgår ifrån individerna och vill förstå 

deras tolkningar av världen som individerna omges av. Teori är ur detta perspektiv 

framväxande och måste uppstå ur situationer som individerna förhåller sig till. Teori ska 

ur det tolkande perspektivet inte föregå studien utan följa den. Studier som har antagit 

ett tolkande perspektiv förhåller sig till aktörernas direkta erfarenheter och förståelser, i 

syfte att sedan bygga upp en teori utifrån det. Det grundläggande syftet med 
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vetenskapliga undersökningar är ur det tolkande perspektivet att förstå hur denna glimt 

av verkligheten fungerar vid en tidpunkt och plats i jämförelse med hur den fungerar på 

en annan plats i en annan tid. Teorierna blir uppsättningar av olika innebörder som 

genererar insikt och förståelse för individers beteenden. Till skillnad från de universella 

teorierna som karaktäriseras av en normativ bild ger det tolkande perspektivet en 

mångfacetterad bild av mänskligt beteende som är lika varierad som situationerna och 

kontexterna som understödjer dem (Cohen 2011, 18). Jag anser att ett tolkande 

perspektiv är lämpligt för min studie eftersom att min avsikt är att försöka förstå hur 

målgruppen tolkar sin verklighet vid en särskild position och tidpunkt. Ett tolkande 

perspektiv är enligt min mening även lämpligt och kompatibelt med det livshistoriska 

metodvalet. Detta tolkande perspektiv anser jag vara en del av att metodiskt och 

systematiskt närma sig svar på studiens frågeställning.  

Det finns olika typer av rekommendationer vad gäller val av metod för vetenskapliga 

undersökningar och dessa styrs av vilken typ av fråga som ska besvaras och 

undersökningens syfte. Syftet med den här studien är av sådan karaktär att den vill 

förstå en situation och då förespråkas en etnografisk och tolkande metod med kvalitativt 

tillvägagångssätt (Cohen 2011, 116). 

Intervju som metod 

Intervju är en beprövad och erkänd metod för att samla in empirisk data som kan bidra 

till den vetenskapliga framställningen av autentisk kunskap. Den som håller i intervjun 

eller intervjuerna tillskrivs uppdraget att synliggöra vad som döljer sig under ytan (Ryen 

2004, 12). Jag har valt att definiera intervjusituationen som ett tillfälle där 

”…intervjuaren försöker förstå hur intervjupersonen erfar och upplever sitt liv och/eller 

världen utifrån hennes/hans perspektiv” (Johansson 2005, 249). För att få tillgång till de 

delar av målgruppens livsberättelser som rör temat för studien har jag valt att använda 

mig av halvstrukturerade intervjuer där jag ombett elever ur målgruppen att berätta sin 

historia. Halvstrukturerade intervjuer kan också beskrivas som samtal med ett syfte och 
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karaktäriseras av att det på förhand förberetts huvudfrågor och teman men utan att i 

detalj precisera frågornas formulering (Ryen 2004, 46). Denna strategi för intervju har 

används för att ringa in temat för intervjuerna. Mötet som sker mellan intervjuare och 

intervjuperson påverkas av den sociala situation där intervjun utspelar sig. Vilken 

berättelse som tar form under intervjun avgörs av samspelet, relationen och den sociala 

situationen som finns mellan aktörerna i intervjun. Berättelsen som framkommer under 

intervjun behöver även förstås utifrån sitt sociala, politiska och kulturella sammanhang 

samt utifrån de roller som intervjudeltagarna har gentemot varandra (Johansson 2005, 

243). 

Genomförande 

Inför intervjuerna hade jag förberett en intervjuguide (Bilaga 1) som i det här fallet 

består av ett par intervjufrågor som även tjänade som stöd och ramverk för mig som 

intervjuare i intervjuerna (Johansson 2005, 247). Min avsikt med att genomföra enskilda 

intervjuer är att ge intervjupersonerna utrymme att själva utforma sina svar och sina 

berättelser utan att påverkas av andra intervjudeltagare vid gruppintervju. Data hade 

även kunnat samlas in genom att ombe personer ur målgruppen att skriftligen svara på 

mina frågor. Detta alternativ valdes bort med anledning av det begränsar möjligheterna 

till följdfrågor. Även den skriftliga svarsformen spelade in i beslutet att välja bort denna 

datainsamlingsmetod då jag vill etablera en personlig atmosfär och undvika känslan av 

enkätundersökningar som tenderar att väcka förväntningar om standardiserade svar.  

Avsikten med intervjufrågorna i intervjuguiden har varit att använda teman och 

frågeställningar som inspiration och konversationsöppnare för intervjutillfällena. 

Formuleringen och ordningsföljden på frågorna har i majoriteten av intervjuerna 

varierat och anpassats till intervjusituationerna. 

Jag bad två elever, som är jämnåriga med den målgrupp jag hade för avsikt att intervjua, 

att korrekturläsa frågorna och ge mig feedback. Efter att ha tagit emot feedback strök 

jag några frågor och omformulerade några frågor samt gjorde utrymme för följdfrågor. 
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Jag beslutade även att hålla mig med generösa intervjuramar med avsikt att 

intervjupersonerna skulle kunna forma sina berättelser fritt.  

Med godkännande från intervjupersonerna spelades samtliga intervjuer in. 

Vid val av intervju som metod för datainsamling talas det om att uppnå en 

mättnadspunkt som beskrivs som den punkt då tillräckligt med material har samlats in. 

Denna mättnadspunkt är inte definierad av ett visst antal intervjuer eller liknande utan 

beskrivs som det tillfälle då nya historier upplevs generera samma eller liknande 

innehåll som i de tidigare intervjuerna. Det är alltså innehållet som styr 

mättnadspunkten och i förlängningen också avgör när mängden insamlad data för 

studien är tillräcklig (Ryen 2004, 86). Denna mättnadspunkt bedömde jag vara uppnådd 

efter åtta genomförda intervjuer då jag kunnat identifiera ett par centrala och 

återkommande teman i intervjupersonernas berättelser. Innehållet och de återkommande 

teman som återfinns i intervjuerna kommer att presenteras i resultatdelen. 

Urval 

Då studiens kärna består av delar ur livsberättelser från personer valde jag att intervjua 

elever som för närvarande befinner sig i den aktuella situationen för studiens tema. 

Övervägandet bestod i valet mellan att intervjua elever i olika faser av situationen. 

Exempelvis hade jag kunnat samla in data från elever i årskurs nio som sannolikt 

kommer att hamna i situationen men ännu inte befinner sig där. Men det öppnar enligt 

min mening upp för risken att istället fånga elevernas föreställningar och förväntningar 

på situationen. Risken hade som jag ser det även varit att dessa elever istället återspeglar 

andras föreställningar om situationen i brist på egna erfarenheter av situationen. 

Alternativt kunde data samlas in från elever som tidigare befunnit sig i situationen men 

inte längre är i den. Jag menar att det hade kunnat ge en bild av situationen, men då ur 

ett återblickande perspektiv. Risken med ett sådant perspektiv är som jag ser det att 

elevernas berättelse färgas av både utfallet av att ha befunnit sig i situationen samt av 
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deras nuvarande situation. Data hade också kunnat samlas in från andra källor som är 

närliggande dessa elevers situation t ex klasskamrater, lärare, vårdnadshavare eller 

andra personer i anslutning till dessa elever och deras situation. Men då min intention är 

att förmedla elevernas egna erfarenheter och upplevelser fattade jag beslutet om att 

samla in data direkt från huvudkällan, dvs. de berörda eleverna som befinner sig i 

situationen vid tiden för datainsamlingen. Detta för att komma den genuina känslan av 

situationen så nära som möjligt och få tillgång till elevernas direkta återgivelse av 

upplevelsen och erfarenheten. 

Vid urvalet av intervjupersoner hade jag önskemål om att komma i kontakt med elever 

som för närvarande är inskrivna på någon av inriktningarna på 

introduktionsprogrammet. De olika karaktärerna på inriktningarna för 

introduktionsprogrammet kan skilja sig i organisationen kring elevernas skoltillvaro. I 

mitt urval ville jag komma i kontakt med elever som fysiskt och socialt befinner sig på 

introduktionsprogrammet. Därför avgränsade jag mitt urval till elever som är inskrivna 

på språkintroduktion eller individuellt alternativ. Därmed uteslöts de elever som är 

integrerade i någon klass på något nationellt gymnasieprogram. 

Elever som uppfyllde kriterierna för mina önskemål om urval tillfrågades sedan och fick 

själva anmäla sitt intresse för att delta i studien och utgör således ett urval enligt 

självselektion (Larsen 2009, 77). Med hjälp av en elev som ställde upp på intervju fick 

jag kontakt med ytterligare elever i urvalsgruppen, detta benämns som snöbollsmetod 

och innebär, som namnet antyder, att komma i kontakt med ytterligare personer genom 

de som redan ställt upp (Ryen 2004, 83; Larsen 2009, 78). Fokus har vid urvalet av 

intervjupersoner legat på att komma i kontakt med personer som uppfyller de tidigare 

beskrivna kriterierna. Således har jag inte tagit någon särskild hänsyn till till bakgrund, 

klass, kön, etnicitet mm. vid urvalet av intervjupersoner. De livsberättelser, inklusive 

intervjupersonernas bakgrund, klass, kön, etnicitet mm., är endast representativt för var 

och en av de intervjuade och gör sig alltså inte generellt gällande för elever på 

introduktionsprogram. Min bedömning är att urvalet är relevant i relation till studiens 

kvalitativa karaktär i kombination med dess omfattning. Totalt intervjuades åtta elever, 

fyra tjejer och fyra killar, på introduktionsprogrammets inriktning individuellt 

alternativ. 
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Miljö  

De empiriska data som jag bygger min studie på är insamlad i en större kommun i södra 

Sverige. I kommunen där studien genomfördes finns 12 gymnasieskolor varav 10 

anordnar en eller flera av introduktionsprogrammets inriktningar. Jag fattade beslutet 

om att genomföra datainsamlingen på en av dessa skolor och valde då den skolenhet där 

majoriteten av eleverna som är inskrivna på något introduktionsprogram går och där jag 

själv inte arbetar.  

Med tanke på studiens utformning och omfattning gjorde jag bedömningen att det inte 

krävdes någon geografisk spridning för datainsamlingen. Detta grundar jag i studiens 

kvalitativa karaktär som saknar intentioner om att producera generaliserbara resultat. 

Beslutet grundas även på det livshistoriska metodvalet för studien vars svar endast görs 

gällande för den enskilda uppgiftslämnaren. Därmed gjorde jag bedömningen att 

spridningen för mitt urval i relation till miljö är tillräcklig. 

Datainsamling 

För att få tillgång till personer ur målgruppen att genomföra intervjuer med lokaliserade 

jag först var dessa elever befinner sig och vilka nyckelpersoner som finns i anslutning 

till dem. Jag kontaktade en skola som driver samtliga av introduktionsprogrammets fem 

inriktningar och fick rektorns godkännande om att tillfråga eleverna om att ställa upp på 

intervju. För att finna ett lämpligt tillfälle att tillfråga eleverna skulle även klassens 

mentor och/eller undervisandelärare tillfrågas. Jag fick även tillåtelse att på egen hand 

tillfråga eleverna i skolans rasthall utanför lektionstid. 
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Analysprocess och tolkningar 

I processen att utläsa och tolka vad som sagts i intervjuerna transkriberade jag samtliga 

intervjuer, lyssnade igenom ljudinspelningarna av intervjuerna och läste 

transkriberingarna ett flertal gånger. Jag valde att genomföra detta systematiskt intervju 

för intervju. Som stöd och hjälp i att skapa förståelse för det som berättats strukturerade 

jag upp en tankekarta för varje intervjuperson. Tankekartans innehåll broderade ut 

intervjuns berörda teman och nyckelord för intervjupersonens berättelse. Med stöd av 

transkriberingarna och tankekartorna formulerade jag sedan intervjupersonernas 

berättelser i form av löpande text med citat från intervjuerna. Studiens teman har 

utvecklats genom tankekartorna vilka har varit tongivande för vilka teorier som blivit 

aktuella och har tillsammans med syfte och frågeställning format analysen av det 

empiriska materialet. 

Litteratursökning 

I min sökning efter relevant litteratur för studien har jag tagit del av aktuell forskning 

inom studie- och yrkesvägledning och låtit mig inspireras av referenslistor för andras 

forskning. Min handledare Frida Wikstrand har varit en ovärderlig resurs när det 

kommer till litteratursökningen och jag har kommit i kontakt med en stor del av 

litteraturen genom henne. Jag har även konsulterat bibliotekarier och fått stöd i mina 

sökningar efter relevant litteratur samt gjort egna sökningar på internet efter relevant 

material. 
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Etiska överväganden 

Jag har hanterat de empiriska data i enlighet med vetenskapsrådets rekommendationer 

gällande individskyddskravet. Här ingår informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002).  

I min studie har jag valt att utgå ifrån ett så kallat informerat samtycke för de deltagande 

personerna. Detta innebär att de har rätt att veta om att de kommer att ingå i studien 

samt att få information om själva studien (Ryen 2004, 156). I enlighet med 

vetenskapsrådets forskningsetiska principer har samtliga personer jag tillfrågat 

informerats om studiens syfte och intervjupersonernas rättigheter till att när som helst 

avbryta sitt deltagande i studien samt försett berörda personer med mina 

kontaktuppgifter. 

Jag har behandlat mitt empiriska material på ett förtroligt sätt. Genom att erbjuda 

eleverna att meddela besked om intresse för deltagande direkt till mig alternativt via 

sms eller mail. Eleverna har även haft möjlighet att bestämma plats och tidpunkt för 

intervju och på så sätt möjliggjort deltagande i studien utan att andra får kännedom om 

deras deltagande. 

Ljudinspelningarna som gjorts vid intervjuerna har kodats med fil namn som ”intervju 

1” och intervjudeltagarnas riktiga namn förekommer inte i samband med fillagringen av 

ljudinspelningarna. 

Intervjupersonernas namn har fingerats i samtliga texter och deras verkliga namn 

förekommer inte, varken i studien eller transkriberingarna. Även kommun, ort, 

nuvarande skola samt skolor som talas om under intervjuerna har fått fingerade namn.  

Studiens empiriska material grundar sig i de intervjuer som jag genomfört och i mötet 

med dessa elever har, om än tillfälliga, relationer byggts upp till varandra. Eleverna har 

ombetts att berätta om delar ur sina liv utifrån det tema som studien berör. Innehållet i 

deras historier har i vissa fall berört tunga passager och händelser i deras liv.  Detta 

gjorde att min roll som intervjuare bitvis tagit en annan skepnad och under delar av 

intervjuerna istället ersatts av rollen som lyssnande medmänniska. Relationen som 

byggts upp har utgjorts av en traditionell karaktär där jag som intervjuare har ställt 
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frågor till intervjupersonerna. Detta upplägg kan enligt min mening utgöra en känslig 

situation där den sociala maktbalansen inte är jämlik. Dels med tanke på den 

maktindikation det innebär att intervjuledaren ställer frågorna. Men även med tanke på 

distansen mellan intervjuledare och intervjudeltagare vad gäller utbildnings- och 

skolresultat. Det finns en risk att intervjupersonerna t ex kan känna sig tvungna att svara 

på de frågor som ställs eller tillrättalägger sin historia under intervjun till följd av en, 

medveten eller omedveten, upplevelse av ojämlikt maktförhållande. 

Tillförlitlighet 

I min ambition att skapa forskning med giltiga och hållbara resultat som också är 

genomfört på ett etiskt godtagbart tillvägagångssätt har det varit centralt att uppfylla 

kraven för reliabilitet och validitet. Under rubrikerna ovan som rör metod framgår att 

metodvalet är strategiskt och motiverat för genomförandet av studien. Metodvalet är 

vetenskapligt förankrat och styrkt av teoretisk bakgrund. Metoden möjliggör ett 

genomförande av en studie som svarar gentemot studiens frågeställning. 

Genomförandet av studien möjliggör även ett förtydligande och bidrag till ämnet för 

studien genom målgruppens medverkan. Studiens kvalitativa karaktär kopplat till 

studieresultaten och tillvägagångssättet uppfyller enligt min mening de krav som 

formulerats för kvalitativ forskning (Vetenskapsrådet 2002). 

Jag har teoretiskt ramat in uppsatsens tema och ämne i det kommande kapitlet 

litteraturöversikt och därigenom skapat grundförutsättningar för studiens validitet och 

reliabilitet. Uppsatsen behandlar såväl aktuell forskning som klassiska och moderna 

teorier och författare inom det samhällsvetenskapliga fältet vilket stärker trovärdigheten 

för studien.  

Uppsatsens tema och frågeställning kan, med hänvisning till den forskning som nu 

pågår på fältet samt den samhällsdebatt som nu förs rörande målgruppen, sägas vara 

aktuell och relevant. Litteraturgranskningen visar på att ämnet är aktuellt men visar 
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även att det finns outforskade bitar kvar av fältet som frågeställningen för denna uppsats 

kan bidra till att belysa och utforska. 

Metoden som använts för att besvara frågeställningarna är att intervjua personer direkt 

ur målgruppen och som också befinner sig i den aktuella situationen vid 

intervjutillfället. Intervju som metod för att svara på den typ av frågeställning som finns 

i denna studie är vanligt förekommande och ett erkänt samt beprövat tillvägagångssätt 

för att söka svar. Intervjumetoden har jag systematiskt utformat på ett sådant sätt att 

risken för att få varierande utfall i datainsamlingen till följd av metodvalet begränsats. 

Då samma intervjuguide använts till samtliga intervjuer skapas en enhetlig 

utgångspunkt för analys och tolkning. Vidare är den data som samlats in av sådan 

karaktär att det är svårbestämt huruvida metodvalet har påverkanseffekt då 

skiljaktigheter i svaren är att räkna med oavsett metod. Följdfrågorna utformades 

spontant under pågående intervju och baserades på intervjupersonernas svar på 

intervjufrågorna i intervjumallen. De flesta följdfrågorna var av en fördjupande karaktär 

som påbjöd intervjupersonerna att berätta mer eller utveckla sitt resonemang. Då 

studien har en utgångspunkt bestående av ett aktörsperspektiv är det av vikt att studiens 

data avspeglar intervjupersonernas perspektiv. Med den strategi för genomförande jag 

valt vill jag hävda att studien antagit en karaktär som återspeglar intervjupersonernas 

berättelser på ett sådant sätt att de förmedlar en genuin bild av deras medverkan i 

studien. Jag anser att studien överensstämmer med det utgångspunkt jag haft och att det 

som eftersöktes återfinns i studiens resultat. Därmed kan studien uttala sig om hur 

elever på introduktionsprogrammet talar om sin position och hur detta påverkar deras 

resonemang kring framtiden samt på vilket sätt de förhåller sig till normer i sina 

resonemang kring framtiden. 

Reflektion över metoden 
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Karaktäristiskt för en kvalitativ metod är att den är bestående av ett samspel mellan 

uppsatsförfattaren och respondenterna. De uppgifter som respondenterna uppger tolkas 

och bearbetas av forskaren vilket innebär att en helt objektiv och värderingsfri forskning 

inte går att producera. Forskningen påverkas av forskarens förförståelse och teoretiska 

referensram i tolkningen av det empiriska materialet. Eftersträvansvärt är trots detta att 

forskaren anstränger sig genom exempelvis medvetenhet om egna värderingar för att 

forskningsmaterialet ska bli så objektivt och värderingsfritt som möjligt. 

I denna studie har jag som forskare en viss förförståelse bestående av erfarenheter av 

tidigare arbete inom studie- och yrkesvägledning med elever ur den målgrupp som 

studien avser. Jag har genom mitt arbete som studie- och yrkesvägledare fått ta del av 

andra elevers livsberättelser med liknande förutsättningar och position som utgör 

utgångspunkt för studien. Detta kan ses som positivt i den bemärkelse att förförståelsen 

är god men det kan också betraktas som en ökad risk för förutfattade meningar och 

förhastade slutsatser grundade i dessa tidigare erfarenheter. Detta har jag försökt ta i 

beaktning och vara medveten om genom hela uppsatsskrivandets gång. 

Något som är värt att belysa är skillnaden mellan forskarens och målgruppens skilda 

status gentemot varandras positioner i utbildningsstrukturen. Detta kan potentiellt ha 

påverkanseffekt på vad och hur respondenterna väljer att dela med sig av från sina 

livsberättelser. Det är svårt att avgöra vilken inverkan forskare och respondent har haft 

på varandra men jag konstaterar att detta är värt att ha i åtanke vid granskningen av 

metodval. 
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Resultat och analys 

 

I detta kapitel presenteras intervjupersonernas berättelser. Kapitlet är tematiskt indelat 

efter de huvudområden som framkommit under intervjuerna. Studiens teman 

presenteras i fallande ordning där de teman som varit mest centrala i intervjuerna 

presenteras först. Alla intervjupersoners berättelser berör inte samtliga teman och deras 

namn uteblir i de fallen från just det temat. De olika intervjupersonerna förekommer i 

varierande omfattning och detta beror på hur mycket de velat dela med sig av från sina 

livsberättelser under intervjuerna. Intervjupersonerna har själva fått avgöra hur mycket 

de velat dela med sig av vilket jag har respekterat. Några upplevelser har i vissa fall 

varit likartade för de intervjuade personerna och jag har i dessa fall, för att undvika 

upprepning, valt att presentera det mest karaktäriserande citatet. 

Inledningsvis ges en kort presentation av intervjupersonerna, presentationerna bygger 

på deras egen berättelse om sig själva som framkommit under intervjuerna. 

Beskrivningen av intervjupersonerna är alltså deras egen och syftet med att 

inledningsvis göra en kort presentation av varje intervjuperson är att ge en bild av vilka 

det är som senare kommer att citeras i resultatdelen. Jag vill här påminna om studiens 

kvalitativa karaktär och att intervjupersonernas bakgrund, klass, kön, etnicitet mm. 

endast är representativt för de själva och inte gör sig generellt gällande för elever på 

introduktionsprogram. Urvalets fokus har i denna studie främst varit att personerna ska 

befinna sig i den position som studien avser att undersöka.  

Efter den korta presentationen kommer det att ges en bild av hur intervjupersonerna 

känner inför tid och de tidsnormer som de upplever i relation till sin situation och 

framtidsplanering. De resonemang som fördes kring normer relaterade till tid kopplas 

till utbildningssystemets utformning samt stress. Andra personer har visat sig spela 

centrala roller för intervjupersonerna och deras berättelser om hur de förhåller sig till 

andra kommer att presenteras här. Därefter presenteras intervjupersonernas berättelser 
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om att bryta mot utbildningsnormen som utgör en bakgrund för deras berättelser om 

deras skolbakgrund. En del av intervjupersonernas framtidsplaner har förändrats under 

deras tid på introduktionsprogrammet (IM) och här kommer deras resonemang kring 

detta att presenteras. Avslutningsvis i detta kapitel kommer intervjupersonernas 

resonemang kring framtiden att beröras.  

Varje tema kommer att avslutas med en delanalys och sist i detta kapitel kommer det att 

finnas en sammanfattande analys där studiens frågeställningar besvaras. 

Intervjupersonerna 

Asim går fjärde året på IM, han började med tre år på språkintroduktion men går detta 

läsår på individuellt alternativ. Asim påbörjade en gymnasieutbildning i Irak och sedan 

han flyttat till Sverige fokuserar han på att lära sig svenska och att få ihop tillräckligt 

med betyg för att uppnå gymnasiebehörighet. Utbildningen i Irak som han påbörjat 

liknar naturvetenskapligt program och tidigare var Asims plan att bli tandläkare. Sedan 

han flyttat till Sverige och börjat IM har hans framtidsplaner förändrats och han 

kommer nu att ansöka till fordon- och transportprogrammet istället. Det som är viktigt 

för Asim är att snabbt komma vidare i utbildningssystemet för att sedan kunna jobba 

och försörja sig så att möjligheten till att bilda familj blir tillgängligt. 

Khalid läser sitt första år på individuellt alternativ på IM och hans mål är att bli behörig 

till samhällsvetenskapligt program för att sedan kunna studera vidare. Han har under sin 

högstadietid skolkat från undervisningen i skolan och anger att det är därför han nu 

befinner sig på IM. Att alla människor ska få gå sin egen väg är viktigt för Khalid samt 

att det finns utrymme för detta så att alla kan maximera sig själva. 

Ameena läser sitt första år på individuellt alternativ på IM och hennes mål är att i 

framtiden arbeta inom vårdbranschen. Hon har pendlat mellan olika yrkesområden inom 

vården, hon kommer att välja vård- och omsorgsprogrammet för att bli undersköterska 

och eventuellt studera vidare vid ett senare tillfälle. Ameena skolkade från skolan under 



 

 

 

53 

sin högstadietid och ser det som anledningen till varför hon inte blev behörig till 

gymnasiet och nu går på IM. Det som är viktigt för Ameena är att ha bra människor 

omkring sig och att människor ska kunna hjälpas åt. 

Aadila läser sitt första år på individuellt alternativ på IM och hennes mål har sedan 

högstadiet varit, och är fortfarande, att bli behörig till vård- och omsorgsprogrammet. 

Under sin tid på IM har hon även börjat fundera på att studera vidare på högskola efter 

det att hon blivit undersköterska. Det som är viktigast för Aadila är familjen och det 

sociala sammanhanget hon befinner sig i. 

Ejona bytte skola under den senare delen av högstadiet och den stökiga skolmiljön på 

den första skolan ser hon som en bidragande orsak till att hon inte hunnit bli behörig till 

gymnasiet. Hennes erfarenhet är att skolmiljö och umgänge är viktiga variabler för att 

lyckas i skolan och detta påverkar nu hennes framtidsval. Hon läser sitt första år på 

individuellt alternativ på IM och hennes framtidsplaner har sedan hon börjat på IM 

förändrats. I årskurs nio ansökte hon till hantverksprogrammets stylistinriktning och var 

inställd på en framtid inom den branschen. Men sedan hon börjat på IM förändrades 

framtidsplanerna och hennes mål är nu att bli behörig och ansöka till hotell- och 

turismprogrammet. Det som är viktigt för henne är att utbildningen hon väljer ska leda 

till sysselsättning.   

Hanna går sitt tredje år på individuellt alternativ på IM där hon gått sedan hon blev 

obehörig till gymnasiet i årskurs nio. Hanna har varit inskriven på IM under flera år och 

berättar att hon varken på högstadiet eller IM, varit närvarande i den omfattning som 

varit planerad och att det är anledningen till att hennes studier har fördröjts. Hennes mål 

har hela tiden varit att bli behörig till vård- och omsorgsprogrammet för att sedan arbeta 

inom vårdbranschen. Hon har även funderat på att studera vidare efter gymnasiet för att 

bli ambulanssjuksköterska. Hanna har praktik ett par dagar i veckan inom floristyrket 

och har i och med det blivit osäker på sina framtidsplaner eftersom att hon trivs bra med 

floristyrket också. Det sociala sammanhanget är viktigt för henne samt möjligheterna 

till sysselsättning efter avslutad utbildning.  

Eyad har flyttat mellan olika orter under sin uppväxt vilket har påverkat hans skolgång. 

Där han bor just nu har han läst på individuellt alternativ på IM i två år men kommer 

redan i mitten av det pågående läsåret att flytta till en ny ort igen. Han bedömer att han 
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inte hinner bli behörig till gymnasiet i tid till denna ansökningsomgång och därefter blir 

han för gammal för att ansöka till gymnasiet. Därför väljer han att inte påbörja något 

nytt IM på den nya orten dit han ska flytta eftersom att det inte känns lönt. Hans mål är 

att arbeta inom musik- eller mediabranschen och detta strävar han redan efter på sin 

fritid, det går bra för honom inom musiken och hans fokus ligger nu på att lyckas slå 

igenom med den. Det är viktigt för honom att varje människa följer sin dröm och att den 

sysselsättning han väljer för egen del känns genuin.  

Thamir flyttade till Sverige för snart två år sedan och gick först ett år på 

språkintroduktion men går nu individuellt alternativ på IM. Han bodde tidigare i Irak 

där han studerade en utbildning som liknar naturvetenskapligt program i syfte att bli 

läkare. Thamirs framtidsplan är fortfarande att bli läkare och han fokuserar nu på att lära 

sig svenska och bli behörig till det naturvetenskapliga programmet. Hans mål är att 

arbeta ideellt och behovsstyrt som läkare för att bistå sina medmänniskor med läkarvård 

oavsett deras ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt för honom med filosofiska 

frågor och reflektion över hur man är och vad man gör. 

Tidsnorm 

Något som blev tydligt i intervjuerna är att tid spelar roll och att det är något som 

påverkar intervjupersonerna. I intervjuerna blir det påtagligt att det finns normer 

(Skeggs, 1997) kring tid och framtidsplanering och intervjupersonerna berör temat 

tidsnorm utifrån två huvudsakliga perspektiv. Först presenteras de berättelser som rör 

stress i relation till den tidsnorm som intervjupersonerna upplever. Därefter kommer de 

resonemang gällande utbildningsstruktur att beröras.  
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Stress 

Generellt framgår det i intervjuerna att eleverna upplever sig vara väl bemötta av 

personalen på IM och är nöjda med den utbildning som ges. Men de intervjuade uppger 

även att de egentligen inte vill befinna sig på IM utan vill bli behörig till något 

gymnasieprogram eller annan sysselsättning snarast möjligt. Hanna uttrycker det såhär: 

Det viktigaste är att man är här på lektionerna och gör det man ska så man kan komma här 
ifrån så fort som möjligt typ 

Samtliga intervjupersoner uttrycker även att de upplever sig ”ligga efter” och jämför sig 

med sina jämnåriga kompisars position på nationella program. Framför allt värderas de 

nationella programmen högt av intervjupersonerna och beskrivs som en position där de 

upplever att de egentligen borde befinna sig. Asim berättar att han känner sig stressad 

över sin situation och att hinna med att få betyg i tillräckligt många ämnen för att bli 

behörig till gymnasiet. Asims plan har sedan han började på IM varit att ta sig in på ett 

nationellt program på gymnasiet snarast möjligt. Han berättar att han har fått 

information av sin studie- och yrkesvägledare (SYV) om vilka ämnen som han behöver 

för att kunna komma in på gymnasiet. 

Alltså hon (SYV) sa att jag behöver minst 120 poäng för att komma in på gymnasiet, så jag 
bara tänker på hur jag ska göra för att få dom, hur ska jag bli klar med alla ämnen?! Hon 
(SYV) har skrivit upp de ämnen som jag måste klara och nu tänker jag bara hur, hur ska jag 
klara dom på ett år och tiden springer iväg snabbt alltså! Så jag är väldigt stressad, även när 
jag är hemma tänker jag på hur jag ska bli klar med alla ämnen i tid och komma in på 
gymnasiet och sånt, det är lite jobbigt. 

Vad som stressar Asim är att han nu är 19 år och därmed måste ta sig in på en 

gymnasieutbildning redan under denna ansökningsomgång. Eftersom att nästa 

ansökningsomgång inträffar efter det att han fyllt 20 år blir han därmed för gammal för 

att få ansöka till gymnasiet och kommer istället att hänvisas till vuxenutbildningen. 

Asim berättar att han inte vill studera på vuxenutbildningen och är inställd på att studera 

på gymnasiet. Han berättar att det skulle kännas konstigt för honom att studera 

tillsammans med vuxna och han identifierar sig mer med den ungdomskultur som finns 

bland studenterna på gymnasiet. 
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Dom som arbetar med oss här på IM gör sitt bästa för att alla ska klara det så snabbt som 
möjligt och det är bra för jag tror det blir kaos för mig om jag måste byta till komvux eller 
folkhögskola. Jag tycker inte om den tanken, alltså sitta och plugga med dom vuxna, det 
skulle kännas jobbigt att sitta och plugga med dom som inte är i min ålder. 

Det är enligt Asim viktigt att vilja någonting, att hitta rätt väg, att inte vara rädd eller ge 

upp, att sätta upp ett mål och han konstaterar att det blir svårare vid stress. 

Ja alltså jag kollar på mina kompisar som finns i klassen dom känner också samma sak. 
Dom kämpar på, dom vill också klara det snabbt, dom vill inte stanna här på IM och kolla 
på medan alla andra går på gymnasiet. Alla har drömmar om att komma in på gymnasiet 
och börja där, livet börjar där! 

Han uttrycker att livet börjar i och med gymnasiet och att därefter få jobb, Asim nämner 

återkommande vikten av att kunna försörja sig. Asim vill i framtiden gifta sig och bilda 

familj vilket han beskriver som något som hänger samman med förmågan att kunna 

försörja sig. I intervjun nämner Asim att han vill studera vidare och har funderat på att 

jobba och studera samtidigt för att komprimera tiden för att inte slösa bort mer tid. 

Ja jag sa det till min familj att om jag får jobb med billäkaren så kommer jag att fortsätta 
med universitet också, så jag i så fall både jobbar och pluggar. 

Asim berättar att han till följd av den utbildningsstress han upplever ändrat sig sedan 

han kom till Sverige vad gäller valet mellan högskoleförberedande program och 

yrkesförberedande program. Asim förklarar att han tidigare i sitt hemland påbörjat en 

utbildning som han bedömer motsvara naturvetenskapligt program i Sverige och då 

hade planer på att utbilda sig till tandläkare. Asim berättar att han skulle ha sökt ett 

högskoleförberedande program, troligen naturvetenskapligt program, om han hade 

kommit till Sverige i tidigare ålder.  

Alltså jag tänker på det hela tiden, om jag till exempel kommit hit till Sverige när jag var 
fem eller sex år, så jag skulle fortsätta gymnasiet som alla andra efter högstadiet och sen 
högskola. Men alltså jag tänker på min framtid jag vill inte missa mer tid, jag vill bli klar 
med det här snabbt nu och få jobb. Jag vill inte missa mer tid här på IM, men jag har också 
viljan att gå fordonsprogrammet för det är intressant och man kan bli klar snabbt få jobb 
direkt efter, så jag tänker ta det. 

Asim berättar att hans ålder är något som påverkar hans framtidsval, att han snabbt vill 

bli färdig med sin utbildning så att han sen kan börja jobba, det är vad han upplever att 

andra jämnåriga gör. Utöver familj och släktingar nämner han även att han kunnat prata 
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med sina vänner om sina planer för framtiden. När det kommer till skolpersonal är det 

SYV, kurator och lärare som han diskuterat sina funderingar kring framtiden med. Men 

trots att han har betydande personer runt omkring sig berättar han att han inte pratar 

med någon om den stress han känner. 

Jag brukar inte visa för någon att jag är stressad och såhär, jag visar dom andra att jag är 
helt vanlig för att orka fortsätta. Men jag själv känner att jag är jättestressad. 

Samtliga intervjuade berättar att de tänker en hel del på sin situation, sina förmågor och 

betyg i relation till de krav som finns för att ta sig vidare till en gymnasieutbildning eller 

annan sysselsättning. Eyad sätter ord på vad de intervjuade på olika sätt ger uttryck för i 

intervjuerna när de talat om sina tankar om sin nuvarande situation och de krav som de 

upplever att de inte lever upp till. 

Jag vet inte riktigt vad som gör det så jobbigt, det är nog mest hjärnan. Du vet när den 
tänker för mycket då pallar den inte du vet, och du kan inte sluta tänka, det är det som är det 
jobbiga man kan inte sluta tänka förrän du sover. 

Intervjupersonerna berättar om hur känslan av att ligga efter med studierna och att ”vara 

fel” förföljer dem även utanför skoltid och att de förhåller sig till detta i de flesta sociala 

sammanhang som de befinner sig i. 

 

Aadila berättar att hon i årskurs nio blivit erbjuden valet att antingen gå om årskurs nio 

på den högstadieskola hon gick på eller att börja på IM. Att gå om årskurs nio skulle 

kunna innebära risker att fördröjas ytterligare enligt Aadila i och med att det hade 

inneburit att även ha andra ämnen på schemat. 

Alltså i nian så har man många andra ämnen, här har jag bara svenska, matte engelska och 
kemi. Ja, för på högstadiet har man ju många andra ämnen och då kommer jag tänka på 
musiken och bilden och kanske glömma bort engelskan eller något annat viktigt ämne som 
behövs för att komma in. 

Risken är enligt Aadila att de andra ämnena som hon redan har godkänt betyg i kanske 

skulle distrahera henne från att hålla fokus på de behörighetsgivande ämnena och 

således fördröja henne. 
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Hanna berättar att det känns tungt att efter tre år fortfarande vara kvar på IM och att hon 

påminns om att hon kunde kommit längre i sin utbildning när hon ser att de jämnåriga 

kompisarna snart kommer att ta studenten. Hon reflekterar även över de jämnårigas 

kommande studentaktiviteter och uttrycker att det känns tråkigt att inte vara delaktig i 

dessa. Detta sätter hon även i relation till en yngre släkting som kommer att påbörja sin 

gymnasieutbildning samtidigt. 

Jag är trött på att vara här nu och det känns också ganska surt, man ser alla sina kompisar ta 
studenten nästa år och så sitter jag här och ”nä jag tar studenten med min tre år yngre 
kusin” ja det är ju skitkul. Nej det är inte kul alls. Men jaja sånt är livet, så det känns ganska 
sorgligt att dom får gå skattjakten, gå på kulturbaren efter dom tagit studenten och sånt där. 

Hanna berättar att hon känner sig exkluderad från många aktiviteter eftersom att de är så 

kulturellt betingade till ålder. Hon förklarar att det är okej för personer som är 18 att 

dansa på studentflak, gå på skattjakt och liknande men att hon förmodligen kommer 

känna sig för gammal för det när hon är över 20 och tar studenten. 

Utbildningsstruktur 

Inom sin utbildning på IM gör Hanna praktik en och en halv dag i veckan och de andra 

dagarna är hon i skolan, men då bara någon enstaka lektion per dag. Hon trivs med sitt 

luftiga schema och berättar att hon tycker att det är skönt.  

Det är riktigt skönt att börja senare och sluta efter en timme i skolan och kunna åka hem 
igen, det är riktigt skönt. 

Efter att under flera års tid ha skolkat och vant sig vid att använda sin tid till vad hon 

velat lägga den på har skolans tidsramar upplevts som snäva berättar hon. Att gå från att 

knappt ha varit i skolan till att ha full närvaro och heltidsschema med lektioner hade inte 

varit genomförbart för hennes del förklarar hon. Men att kombinera praktik med ett 

luftigt schema har fungerat och hon är stolt över sig själv och nöjd med att nu kunna 

uppvisa fullständig närvaro inför skolpersonal och vuxna personer i hennes omgivning. 

Att hennes framtidsplaner och studievägen dit blivit fördröjd till följd av skolket 

beskriver Hanna som en känsla av att ha kommit i otakt med studierna, med livet och 
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sina jämnåriga kompisar. Helst hade hon velat vara i fas med studierna och ta studenten 

detta året för att sedan ta sig an nästa etapp i livet tillsammans med de jämnåriga. Hon 

uttrycker det som att de som följt tidsplanen och gått från högstadiet till att ta studenten 

efter tre år på gymnasiet betraktas som att de gjort rätt. Men hon berättar även att det 

gått bra för andra personer som står henne nära och som befunnit sig i en liknande 

situation tidigare. Hanna uttrycker att vetskapen om att det ändå gått bra för dessa 

personer dämpar hennes obehagskänsla över att inte befinna sig i förväntad position i 

livet eller rätt fas med studierna. Hon har reflekterat över att dessa förväntningar är 

påverkade av tid och står i relation till kulturella traditioner, hon uttrycker sig såhär: 

Det är ju bara nu, nu när man precis fyllt 18 och vill ut och festa och göra det där med 
studenten och skattjakten och karnevalen och prova ut studentmössan och sånt där. Jag får 
ju också göra det, bara att det tar lite längre tid, men det är ju många fler som också väntar 
som går IM. Alltså det är ju många som har gått här tre år precis som jag. Jag har en kompis 
som gick sitt tredje år här förra året och hon har ju börjat jobba nu så det funkar ju ändå 
även fast man inte går gymnasiet. Som min mamma till exempel gick aldrig gymnasiet och 
pappa tog inte heller studenten, han gick gymnasiet men han tog aldrig studenten. 

 Hanna uttrycker en önskan om att komma ”i takt” med sina jämnåriga kompisar, att 

vara i fas med det som förväntas av hennes åldersgrupp och befinna sig på samma nivå 

som andra. Hennes strategi för att göra detta är att kompensera genom att ”arbeta sig i 

kapp”. 

Ja sen kommer man ju i takt efteråt, det är ju bara att jobba, jobba, jobba. 

Hanna förklarar att hon gärna skulle vilja göra saker ”precis som alla andra” och hon 

berättar att det inte känns som att hon gör det nu men hon ser att det finns möjlighet till 

det senare. Hon beskriver att normen för vad som förväntas att vuxna personer gör är 

lite bredare, att det är mer upp till var och en att välja sysselsättning i vuxen ålder och 

att det inte är som nu i tonåren när alla förväntas studera. 

 

Eyad berättar att han ska flytta till en annan ort om en månad och att han redan bestämt 

sig för att inte gå till IM på den nya orten. Han förklarar att det beror på att han räknat ut 

att han sannolikt inte kommer att hinna bli klar med sin behörighet till gymnasiet i tid 

till den kommande ansökningsomgången. Därefter kommer han enligt 
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utbildningsstrukturen att vara för gammal för att få påbörja på ett gymnasieprogram och 

kommer då att hänvisas till vuxenutbildningen istället.  

Jag är 19 år nu och jag kommer få gå på sånt introduktionsprogram fram till sommaren. Sen 
nästa år kommer jag få gå komvux, så jag tänker att jag pallar inte börja ny skola och allt 
det. Det kommer ändå ta tid att börja lära känna folk och sånt, det kommer bli jobbigt så jag 
vill inte heller just nu. Så jag ska vänta tills jag börjar komvux eller folkhögskola eller 
något, så jag ska söka något annat sen istället och då kommer jag få mer tid till musiken nu. 

Att fortsätta IM på den nya orten hade enligt Eyad inneburit ytterligare ett nytt socialt 

sammanhang och han berättar att det känns jobbigt och onödigt. Han känner ingen på 

den nya orten men upplever inte att skolan skulle vara värdefull för honom just nu och 

inte heller som någon social mötesplats för framtida kontakter. 

Jag pallar inte ens börja ny skola och ny klass för en halv termin du vet, sen är det 4-5 
månader kvar och så ska vi sluta igen, jag pallar inte med sånt. Men det kommer alltid bli 
någonting du vet, man hittar folk, det kanske finns någon fritidsgård, jag kan hänga där och 
bara se vad som händer är man social så hittar man snabbt vänner. 

Eyad upplever det som att han befinner sig i skarven mellan de olika utbildningarna och 

att han får klara sig på egen hand och göra det bästa av situationen tills hans ålder passar 

utbildningssystemets ram igen. Han berättar att det känns jobbigt att övergången mellan 

IM och de motsvarande studierna för vuxna inte verkar vara kompatibla. 

Analys tidsnorm 

Intervjupersonerna befinner sig i en position som skaver mot normen för var de bör 

befinna sig i utbildningsstrukturen ur ett tidsperspektiv. Elevernas brott mot tidsnormen 

gör således att deras position också blir ett normbrott i förhållande till 

utbildningsstrukturen. Det är tydligt i intervjuerna att positionens starka koppling till tid 

genererar stress för eleverna. De normer som rör tid gör sig även gällande för elevernas 

ålder och positionen som eleverna befinner sig i är visuellt synliggjord genom deras 

brott mot tidsnormen. De intervjuade disidentifierar sig och disumilerar (Skeggs, 1997) 

sin tillhörighet på IM vilket tyder på skam över normbrottet. Det är tydligt att 

intervjupersonerna jämför sig med andra jämnåriga personer och önskar vara som alla 
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andra, de vill inte bryta mot normen och de vill inte sticka ut. Det är i jämförelse med 

och i relation till andra personer som intervjupersonerna förstår sin position och 

tillskriver den mening (Starbuck & Milliken, 1988; Frost & Morgan, 1983; Burrell & 

Morgan, 1979; Waterman 1990). De kan i sina jämförelser med andra jämnåriga se att 

de bryter mot normer men de kan även använda andra personers livsberättelser och 

erfarenheter för att sia om en ljus framtid trots normbrott. Det är tydligt att ålder spelar 

roll, både i navigationen mellan positioner inom utbildningsstrukturerna och i den 

sociala samvaron. Åldern har även betydelse för intervjupersonernas förväntningar om 

vad som är lämpliga sysselsättningar för ungdomar respektive för vuxna. 

Intervjupersonerna vill anpassa sig till de normer som råder och en strategi som nämns 

är familjebildning och följa de rutiner som värderas socialt och leva ett så kallat 

Svenssonliv (Lovén, 2015). 

Intervjupersonerna förhåller sig till normbrottet gällande tid genom att kartlägga sin 

situation och göra sig medvetna om vilka vägar som finns för att ta sig ur situationen 

och de krav som finns kopplade till respektive alternativ. De krav som 

intervjupersonerna konstaterar att de har att förhålla sig till är strukturella och 

tidsbundna i form av betyg och utbildningsstrukturer. De otillräckliga betygen som 

intervjupersonerna fått fungerar som signal (Weick, 1995) för dem om att en avvikande 

händelse från det förväntade utfallet ägt rum. De beskriver sig som okunniga alternativt 

maktlösa (Bauman, 2012) inför dessa krav då det betyg som de förväntade sig att få i 

högstadiet inte motsvarade det betyg som de fick eller ville uppnå. Det finns en aura av 

stress i deras berättelser när de talar om sina betyg. 

Intervjupersonerna talar om tillvaron på IM som en produkt av systemets utsortering 

(Skolverket, 2004) av de elever som inte följer tidsnormen för utbildning. Deras 

normbrott genererar oönskad uppmärksamhet (Gausel, 2014) för intervjupersonerna 

vilket hotar deras respektabilitet (Skeggs, 1997) och sociala värde. Normbrottet riskerar 

även att bli en självuppfyllande profetia (Weick, 1995) då förväntningarna om hur de 

obehöriga eleverna kommer att lyckas i framtiden är lägre än för de elever som är 

behöriga till gymnasiet. 

Utformningen och rörelsemöjligheterna mellan olika utbildningssystem och 

utbildningsstadier påverkar individerna som rör sig inom och mellan 
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utbildningsinstitutioner både innehållsmässigt och i tid. Det är tid, ålder och 

utbildningsstruktur som är centrala orienteringspunkter i intervjupersonernas 

resonemang både för hur de förstår sin situation och för hur de planerar inför sin 

framtid. När det gäller orienteringen gentemot utbildningsstrukturen ägnar sig eleverna 

främst åt identifieringen av vilka valalternativ som är alternativt kan bli tillgängliga 

utifrån deras position och upplevda handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Intervjupersonerna organiserar sig, anstränger sig och ändrar sina planer för att bringa 

ordning på sin skolgång och anpassa sig till systemet (Gottfredson, 1996). Eleverna 

biter ihop (Lovén, 2015) för att nå upp till kraven som innebär en möjlighet att kunna 

lämna IM snarast möjligt och uppfattar sin position på IM som en signal om att de 

avviker från den rådande normen. Signalen om störningen och avbrottet i den 

förväntade utbildningsvägen är en källa till att intervjupersonerna stressar upp sig 

ytterligare (Weick, 1995). De intervjuade konstaterar att de har förlorat tid i jämförelse 

med sina jämnåriga kompisar som följer den förväntade tidsnormen för utbildning. 

Intervjupersonerna lägger vikt vid symboliska värden som rör studentfirandet som 

utprovning av studentmössa, olika sociala studentaktiviteter och lokala traditioner 

gällande examensritualerna för studentfirandet.  

Utbildnings- och tidsnormerna förstärks av den sociala miljön, detta påverkar 

intervjupersonernas syn på det egna och klasskompisarnas sociala värde. 

Intervjupersonerna betraktar sitt sociala värde som lägre i jämförelser med andra 

jämnåriga som går på nationella program.  

Majoriteten av de intervjuade eleverna i studien blev utsorterade via urval (Skolverket, 

2004) då det blivit obehöriga till gymnasiet och fråntogs därmed sina valmöjligheter. 

Men Aadila fick till skillnad från de andra intervjupersonerna möjligheten till 

självsortering i och med erbjudandet om val mellan att gå om årskurs nio eller börja på 

IM. Hon tillämpade ett riskbedömningstänk (Giddens, 1991) i valet och de 

orienteringspunkter som hon använde sig av i sin riskanalys var 

organisationsstrukturerna inom de olika institutionerna och hennes anpassningsförmåga 

till dessa upplägg i relation till prestation och måluppfyllelse. Utbildningsnormen 

påverkar Aadilas handlingshorisont och signalerar till henne att hon i årskurs nio står 

inför en strukturell brytpunkt (Hodkinson & Sparkes, 1997) och förväntas ta nästa steg i 
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utbildningsstrukturen. Då IM är förlagt på en gymnasieskola blir störningen, i form av 

hennes skolmisslyckande, inte lika visuellt synligt som om hon hade stannat kvar på 

grundskolan ytterligare ett år. Genom denna valmöjlighet fick Aadila möjligheten att ta 

ansvar för sitt framtidsval till skillnad från de andra intervjupersonerna.  

Det som förväntats av eleverna har genom deras skolgång inte motsvarat vad de 

presterat och majoriteten av de intervjuade har tidigare haft ett undvikande 

förhållningssätt där de straffat ut sig själva genom skolk (Lovén, 2015). Följden har 

blivit låga eller inga skolprestationer alls vilket lett till att de blivit obehöriga till 

gymnasiet. Deras insikt om att redan i högstadiet bryta mot utbildningsnormen kan 

tolkas som en självuppfyllande profetia gällande skolmisslyckanden som eskalerat och 

slutligen blivit den position som de utgår ifrån. Att nu på IM kunna uppvisa 

skolprestationer som motsvarar det förväntade utfallet ökar respektabiliteten och deras 

sociala värde vilket tar sig i uttryck genom en stolthet över sig själva. Deras 

anpassningsförmåga till normerna uppmärksammas med social bekräftelse från personal 

på IM och andra vuxna i deras omgivning. Tillvaron för majoriteten av 

intervjupersonerna kan beskrivas som en jojo-tillvaro (Lovén, 2015) med deras 

erfarenheter av flyttar, skolbyten och ständiga förändringar att förhålla sig till. 

Avslutningsvis kan konstateras att tillvaron på IM betraktas som en brytpunkt som 

genererar olika strategier och handlingsmönster hos intervjupersonerna. 

Andra personer 

Det är tydligt i samtliga intervjuer att andra personer i elevernas omgivning har 

betydelse för dem på ett eller annat sätt. Hanna berättar att det är viktigt att försöka 

etablera sociala kontakter och vänskapsrelationer för att få tillvaron i skolan att fungera 

bättre och öka motivationen till att närvara i skolan. Att ha någon att umgås med i 

skolan ger enligt henne även en ökad trygghetskänsla och kan vara avgörande för att gå 

till skolan överhuvudtaget eller att t ex gå till matsalen för att äta. 
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Att ha någon bra kompis gör mycket, som nu när jag har Jessica då är det skitkul att åka hit. 
Det viktiga är att hitta någon att vara med, det behöver inte bli din bästa kompis forever 
liksom, det kan ju bara va någon att prata med och gå ut och röka med. Det gör väldigt 
mycket att ha någon att gå och äta med och så för annars tänker man ba ’nä jag skiter i det’ 
men om man har någon kompis kan man söka sig trygghet hos varandra. När jag gick i nian 
hade jag ju flera kompisar, men det var ju bara för att klassen var mer stabil, alla var ju där 
hela tiden men här på IM är vi helt splittrade. 

Hanna berättar om en tillvaro på IM under sina tre år med klassbyten och andra sociala 

förändringar. Detta har medfört att hon fått chansen att lära känna nya personer men har 

också inneburit att hon tappat kontakten med vissa som hon tidigare delade vardag med. 

Hennes tillvaro har förändrats vid ett flertal tillfällen vilket har krävt anpassning efter de 

nya förutsättningarna. 

Jag började ju först i en klass, en sån klass som jag går i nu och sen så bytte jag ju till en 
annan sån resursklass, det var nog den bästa klassen jag gått i hittills typ, men så försvann 
ju den sen. 

Det är enligt Hanna en hög frånvaro i den klass hon går i för tillfället och hon säger att 

det är många som uteblir från undervisningen. Hanna berättar att hon själv har skolkat 

en del såväl på högstadiet som på IM och att det är först nu den senaste terminen som 

hon haft tillräckligt mycket närvaro för att få studiebidrag från CSN.1 Frånvaro är något 

som Hanna har reflekterat över och hon konstaterar att enskilda elevers frånvaro även 

påverkar andra. 

Nu i denna klassen är det ganska många som aldrig är här, vi är nästan aldrig hela klassen 
tillsammans, alltid är det någon som inte är här och någon som skolkar eller någon som är 
"sjuk". I den förra klassen var nästan alltid alla där, förutom jag då som aldrig var där. Så 
jag vet hur det kändes för dom, när jag skolkade så mycket som jag gjorde dom två åren. Vi 
får liksom inte den känslan som en klass brukar ha, i vår klass känner vi knappt varandra. 

När Hanna jämför klassammanhållningen i högstadiet med den sammanhållning som 

finns på IM konstaterar hon att det är skillnad. Hon berättar även att hon uppskattade 

och längtar tillbaka till en sådan typ av klassammanhållning som hon upplevde fanns i 

hennes högstadieklass. 

 

                                                

1 För att få rätt till bidrag från CSN krävs att eleven inte har mer än fyra timmar ogiltig frånvaro. 
Att erhålla CSN-bidraget betraktas som normen för vad som anses vara en godtagbar närvaro. 
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IM var inte som Khalid hade förväntat sig. Främst har han förvånats över den språkliga 

nivån i klassen som han bedömer vara låg. 

Det är ju massa som inte ens kan svenska, den här klassen är inte min klass för ingen kan 
svenska så som jag, jag snackar bara med hon Aleemah som kan bra svenska det är henne 
jag är alltid med nu för vi snackar svenska. De andra snackar bara arabiska jag tycker det är 
fett jobbigt! 

Khalid berättar att han är frustrerad över att klasskompisarna inte vill prata svenska i 

skolan och säger att det påverkar honom också eftersom att han verkligen vill träna sig 

och bli bättre. Men frustrationen grundar sig inte bara i den egna möjligheten till 

utveckling, han är även bekymrad över hur det kommer att gå för klasskompisarna om 

de inte lär sig svenska. Khalid, Asim, Eyad, Ameena, Aadila och Thamir talar om det 

svenska språket som en nyckelfunktion för att ta sig vidare både i skolan och senare för 

att kunna få jobb.  

Khalid tror att han kommer att hinna bli behörig till gymnasiet under detta läsår och vill 

studera på samhällsvetenskapligt program i framtiden för att sedan läsa vidare. När det 

gäller framtidsval tycker han att alla ska välja vad de själva vill, han tror inte att någon 

bryr sig om vad han väljer. 

 

Asim berättar att familjen och släkten är mycket viktig för honom och är en central del 

av hans liv, även när det kommer till framtidsplanering. Han berättar att de stöttat 

honom i hans planering inför framtiden och att de har åsikter om vad de tycker att han 

ska göra vilket han konstaterar påverkar honom. När vi pratar om hans tankar inför 

framtiden här i Sverige uppger Asim att det inte längre känns aktuellt med 

tandläkarutbildningen trots att det var vad han hade påbörjat studier i riktning mot i 

hemlandet. Nu har han främst funderat på yrkesförberedande utbildningar och berättar:  

Ja först sa min pappa att det är bättre om jag jobbar som bilmekaniker, det är bra jobb sa 
han. Men mina kusiner sa att det är bättre att jag jobbar som målare medan andra sa 
elektriker. Men nu har jag en egen vilja att bli billäkare istället. 

Asim förklarar att han ser släktens åsikter mer som tips än som uppmaningar men att 

han lyssnar på vad de har att säga eftersom att de känner varandra väl. 
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Just nu jobbar Thamir mycket med att bli bättre på svenska eftersom att han uppfattar 

det som en nyckelfunktion för att ta sig vidare. 

Svenskan är som en nyckel, jag kan inte göra någonting utan språket, jag kan inte ens säga 
mina tankar till andra om jag inte kan svenska, så det är jätteviktigt. 

Thamir berättar att vissa i hans omgivning tror att hans planer på att bli läkare handlar 

om status och pengar, men han understryker att han inte bryr sig om pengar. Han känner 

sig lite sårad över att andra värderar honom och om läkaryrket på det viset eftersom att 

det inte är hans motiv till yrkesvalet. Det är viktigt för honom att få definiera sig själv 

och sina motiv till framtidsplanerna. Han säger även att han, om det inte blir läkaryrket, 

ändå vill jobba med att hjälpa människor på något sätt.  

I Irak sitter det fattiga människor på gatorna och det är också barn som är sjuka. Jag tänkte 
om jag kan bli läkare så kan jag hjälpa dom, om jag ska välja ett jobb så vill jag bli läkare 
och hjälpa människor, utan att ta pengar. Jag kände i Irak några läkare dom jobbar utan att 
ta pengar några timmar per dag efter jobbet för att hjälpa dom fattiga människorna och jag 
tyckte mycket om det.  

Thamir berättar att han inspirerats av läkare i Irak som arbetar ideellt och att detta har 

haft en stor del i hans beslut om framtidsplaner och yrkesval. Det är enligt Thamir 

viktigt att ha förebilder att inspireras av och han säger att dessa personer kan påverka en 

att gå ett steg längre och våga göra något större. Thamir berättar att andra personer som 

han känner från tiden i Irak säger till honom att de inte tror att han kommer bli läkare. 

Det har påverkat hans tankar förklarar han men han säger också att han är stark i sig 

själv och försöker att inte lyssna på sådant och istället gå sin egen väg. 

Dom skrattar åt mig, fast jag lyssnar inte på någon, bara på mig själv. Jag gör inte som 
andra, jag bryr mig inte om vad andra säger, det är jag som lever mitt liv, inte dom. Det är 
jag som bestämmer, inte dom. 

Thamir har en strategi som går ut på att påminna sig själv om vem det är som ska leva 

hans liv som han berättar om. Han säger att det är viktigt för honom att påminna sig 

själv om att det är han själv som bestämmer vad det är han vill göra och om han tänker 

göra det. Han berättar att han är medveten om andras åsikter och tankar men försöker att 

utgå ifrån sig själv när han fattar beslut om framtiden. 
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Under samtalet med sin SYV på grundskolan hade Ameena pratat om sina betyg och 

om att de betyg hon hade inte var tillräckligt för att komma in på ett gymnasieprogram.  

Jag och SYVen pratade och vi tänkte tillsammans och sånt och så kom vi fram till att jag 
kanske skulle gå vård och omsorg men, att jag inte hade tillräckligt med betyg, så jag fick 
läsa upp dom och sen gå det jag ville. 

Ameena har även pratat om framtiden med sina vänner som tycker att hon ska välja 

någonting som hon tycker är roligt. Ameena tycker att det är skönt att ha andra att prata 

med om sina tankar om framtiden och säger att det har hjälpt henne att vidga sina tankar 

kring framtiden. 

 

Ejona berättar att hon tyckte att det var jobbigt att be om hjälp i skolan under 

högstadietiden eftersom att hon upplevde att klasskompisarna då skulle uppmärksamma 

hennes behov av hjälp.  

Alltså det är viktigt att fråga efter den hjälpen man behöver, jag gjorde aldrig det, jag 
frågade aldrig efter hjälp när lärarna kom och skulle hjälpa sa jag typ "nä bort med er". Men 
här på IM ropar jag på hjälp hela tiden, men innan i min klass i nian var alla så smarta och 
när man kallade på hjälp stod dom typ bara där och lyssnade, jag klarar typ inte av sånt. 

Ejona berättar att hon läser IM på en skola som också driver hotell- och 

turismprogrammet och hon har funderat på att söka dit men också hur det hade varit att 

börja på en annan skola. Hon har lärt känna både elever och personal på den skola som 

hon går på nu och berättar att hon har ett socialt sammanhang som fungerar för henne. 

Jag har ju ändå lärt känna mycket folk på skolan och sånt. Om jag ska jag komma till en 
helt ny skola får jag börja om allting på nytt liksom och jag orkar inte det. 

Ejona berättar att hon fått information från en vän om hotell- och turismprogrammet och 

hon kopplar både intresse och sina kunskaper i engelska till programmet. 

Jag har en tjejkompis som gick på hotell och turism, hon snackade om att det var skitkul 
och jag gillar ju engelska rätt mycket. Jag är duktig på att lära mig snabbt när det gäller 
engelskan. Jag har ju ändå godkänt i engelska och att åka utomlands och jobba på hotell 
och restaurang, är nog rätt kul. 
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Ejona ser fram emot att arbeta utomlands och berättar att hon brukar resa med sin familj 

och hennes kompisar tror det kan passa henne. Hennes kompis har berättat om lite olika 

arbetsuppgifter som finns i branschen och Ejona är nyfiken på att lära sig mer om det. 

Analys andra personer 

Intervjupersonerna vittnar om en jojo-tillvaro där de själva eller personer i deras närhet 

har ett undvikande förhållningssätt gentemot skolan och straffar ut sig själva genom 

skolk (Lovén, 2015). Den sociala kontexten har betydelse och intervjupersonerna 

påverkas av varandras närvaro och frånvaro. Att ha ett socialt sammanhang visar sig 

vara värdefullt för intervjupersonerna och det bidrar till motivation för att ta tag i sin 

skolgång. 

De intervjupersoner som tidigare skolkat under högstadietiden uppvisar nu på IM ett 

självmarginaliserande förhållningssätt gentemot sitt eget tidigare beteende och 

disidentifierar (Skeggs, 1997) sig med det. De hävdar sin nyförvärvade respektabilitet 

(Skeggs, 1997) genom sin förbättring på IM när det gäller närvaron i skolan. 

Intervjupersonernas definition av en respektabel skolnärvaro baseras på 

utbildningsstrukturen och mäts med det krav som finns för att få bidrag från CSN.  

Bidraget fungerar även som en institutionell signal (Weick, 1995) om vad normen för 

en godtagbar närvaro är och när denna uppfylls genereras en känsla av att uppnå något 

som förväntas. Andra personers frånvaro signalerar om störningar och avbrott (Weick, 

1995) vilket skapar oro för den egna tillvaron. Organisationen på IM är uppbyggd på ett 

sådant sätt att sociala förändringar inte kan undvikas och elevernas 

anpassningsförmågor till den föränderliga organisationen och dess sociala sammanhang 

blir således central. Organisationens varierande deltagarunderlag på IM sänder ut 

signaler om brytpunkter, störningar och avbrott bland deltagarna. Detta skapar en 

orolighet och bidrar till att samtliga i miljön blir föremål för en jojo-tillvaro. 

Intervjupersonerna förmedlar en trötthet gentemot förändringar i den sociala miljön då 

de själva eller klasskompisar skolkar, hoppar av eller flyttar. För de som går mer än ett 

år på IM tillkommer sociala förändringar varje läsår då de som blivit behöriga 
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försvinner och nya elever från grundskolan tillkommer. Den skola där 

intervjupersonerna går på erbjuder även nationella program och i vissa fall utgör detta 

en orienteringspunkt i deras framtidsplanering för att slippa byta skola fler gånger. Att 

känna till den sociala ordningen och att ha anpassat sig till de lokala normerna samt ha 

kännedom om organisationen och dess struktur skapar trygghet. 

Samtliga av de intervjupersoner som har annat modersmål än svenska har plockat upp 

signaler om att det svenska språket är en nyckelfunktion för att komma vidare i 

utbildningssystemet och för att lyckas etablera sig på arbetsmarknaden. Dessa 

intervjupersoner hävdar sin respektabilitet i frågan genom att mäta sina språkliga 

ansträngningar med andra personer för att visa sig respektabla i jämförelsen. 

Familj, släkt och vänner är tydliga medskapare för de normer som rör respektabilitet 

och majoriteten av intervjupersonerna är angelägna om att följa de normer som finns i 

deras sociala sammanhang. Andra personer i intervjupersonernas närhet sänder ut 

signaler om vilka förväntningar de har och dessa förväntningar fungerar som 

orienteringspunkter både i resonemang och planering inför framtiden. Detta påverkar 

såväl deras självkoncept som deras handlingshorisont (Hodkinson & Sparkes, 1997). 

Det är inte bara andra personers förväntningar som påverkar intervjupersonerna, de 

fördomar som finns kring intervjupersonernas position har också en påverkanseffekt 

och riskerar att bli självuppfyllande profetior (Weick, 1995). Intervjupersonerna 

reagerar känslomässigt då andra inte erkänner dem som dugliga och de disumilerar sig 

(Skeggs, 1997) med de fördomar uttryckts gentemot deras position. De signaler som 

andra personer sänder ut om intervjupersonernas förväntade oförmåga att lyckas i 

skolan blir till störningar för deras självkoncept och framtidsplaner. Intervjupersonerna 

hamnar då i ett läge där de tvingas hävda sig själva och försvara sin självbild, inte sällan 

gentemot personer som inte själva är normbrytande och betraktas som personer med 

intakt respektabilitet. De intervjuade hamnar i dessa situationer i ett underläge. 

Samtliga av intervjupersonerna har varit i kontakt med SYV som beskrivs som en agent 

för utbildningsinstitutionerna och har försett dem med orienteringspunkter och signaler 

om deras position i förhållande till utbildningssystemet. Majoriteten av de 

intervjupersoner som träffat SYV på grundskolan blev varskodda om att de stod inför en 

strukturell brytpunkt några av dem plockade även upp signaler om att en avvikande 
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händelse sannolikt kommer att äga rum i deras fall. De försågs även med förslag på 

vägar till respektabilitet och hur deras sociala värde kunde förbättras. Vännernas åsikter 

om vad intervjupersonerna ska välja för sin framtid fungerar också som 

orienteringspunkt för dem i framtidsplaneringen. 

De intervjuade blev föremål för oönskad uppmärksamhet (Gausel, 2014) då de blivit 

obehöriga till gymnasiet vilket även genererade signaler om att deras position är 

avvikande från normen. Därigenom hotades även intervjupersonernas respektabilitet 

och sociala värde som dalade inför ögonen på dem. Detta utgjorde även ett hot gentemot 

deras självkoncept och har lett till en stress gällande deras förväntade 

kunskapsutveckling. Hetsen om att se om sin respektabilitet leder till självbegränsning 

(Skeggs, 1997) och skuldkänslor inför sitt normbrott. Samtidigt skapar 

intervjupersonerna plats åt sig själva på IM oavsett om de disidentifierar sig med 

positionen eller ej och gör platsen till sin egen genom att tillskriva den mening 

(Starbuck & Milliken, 1988; Frost & Morgan, 1983; Burrell & Morgan, 1979; 

Waterman 1990). Den dag intervjupersonerna gjort sig behöriga till gymnasiet eller är i 

stånd att på annat sätt ta sig vidare och lämna IM står inför en strukturell brytpunkt. 

Men då står de även inför en förändring i det sociala sammanhang som de befinner sig i 

på IM. Exempelvis talar Ejona i termer om riskbedömning (Giddens, 1991) kring att 

byta skola och utgår för egen del ifrån vilka nationella program som finns på skolan för 

att slippa byta skola och social miljö en gång till. Det visar sig att de intervjuade inte 

söker stöd i sin omgivning trots att de har personer i sin närhet som är betydelsefulla. 

Den oönskade uppmärksamhet som deras situation genererar dissumilerar de sig med 

vilket de ger uttryck för genom att dölja för andra om de inte mår bra till följd av deras 

situation eller position. Detta kan tolkas som ett skydd gentemot självbilden och ett sätt 

för dem att bevara respektabiliteten inför andra personer. Intervjupersonerna biter ihop 

och lägger mycket energi på att upprätthålla en respektabel fasad, de tar själva på sig 

ansvaret för situationen och för att ta sig vidare. 
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Erfarenheter av att bryta mot utbildningsnormen 

Thamir har varit i Sverige i ett år och nio månader, han har tidigare bott i Irak och gick 

då en utbildning som han bedömer motsvara naturvetenskapligt program i Sverige. I och 

med flytten till Sverige förändrades förutsättningarna för Thamirs skolgång. Istället för 

att fullfölja sin naturvetenskapliga utbildning som han påbörjat i hemlandet blev han nu 

tvungen att först lära sig det svenska språket och uppfylla de svenska behörighetskraven 

för att komma in på motsvarande utbildning. 

Jag gick på gymnasiet när jag lämnade Irak, jag gick i tvåan. Man börjar gymnasiet när man 
är 15 år i Irak och jag hade läst ämnen som kemi, biologi och fysik och några andra ämnen. 

 

Khalid berättar att han på högstadiet befann sig i skolan, men gick sällan på lektionerna:  

Jag var ju aldrig där på lektionerna, jag gillade inte skolan, jag skolkade och på lektionerna 
lyssnade jag bara på musik, jag sket i skolan om man säger så. 

Khalid berättar att han ett tag verkligen försökte sköta sitt skolarbete och jobbade för att 

få betyg. Men efter ett tag hade han upplevt det som för sent för att hinna bli behörig till 

gymnasiet i tid och gav då upp. På grundskolan hade han pratat med sin SYV om 

gymnasievalet. Khalids SYV hade informerat om betygskraven, men han upplevde att 

informationen kom försent för att han skulle kunna göra någonting åt det.  

Alltså det var ju i andra terminen i nian vi snackade, det var försent då, jag kunde inte hinna 
bli behörig, det blev inte. Man ska ju ta snacket med SYV från åttan istället tycker jag. För 
att man ska ha chans att börja tänka på det och så, inte i nian andra terminen, det är alldeles 
försent då man ba ”ojdå vad ska jag göra nu?” (Khalid). 

Khalid uttrycker att han hade velat ha hjälp av skolpersonalen att ta ansvar för sina 

studier och förstå vad konsekvenserna för vad hans beteende skulle innebära. Khalid 

berättar att han redan hade gett upp tanken om att hinna bli behörig i tid på högstadiet, 

men han anser att han borde fått informationen om hur han låg till med behörigheten 

tidigare. Khalid berättar att han hade fått information om IM av sin SYV på grundskolan 

och han även hade erbjudits studiebesök. 
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SYV snackade om IM och sen fick vi besöka IM också, fast jag sket i det, jag ba ”äsch jag 
kommer in någonstans, varför ska jag dra dit?!” så tänkte jag. 

Han berättar att han hade önskat att lärarna på högstadiet hade varit mer tydliga mot 

honom om hans betygssituation och att de skulle informerat honom enskilt och rakt på 

sak om hur han låg till i relation till behörighetskraven. 

 

Hanna fick beskedet om att hon inte hade kommit in på gymnasiet hemskickat med 

posten under sommarlovet och talar i intervjun om det som ett skolmisslyckande. 

Beskedet hade kommit som en överraskning berättar hon eftersom att hon hade trott att 

hon skulle komma in på någon gymnasieutbildning. 

(Suck) Jag fick inte reda på det förrän på sommaren efter vi hade slutat, jag visste 
ingenting, jag trodde att jag hade klarat det, men sen så fick jag ju besked om att jag inte 
hade kommit in på någon utbildning och sen tror jag att det stod att jag skulle gå på IM och 
sådär. 

 Hanna önskar också att hon hade fått mer information från sin högstadieskola om IM 

och berättar att det hade varit en jobbig sommar efter det att hon fått beskedet om att 

hon inte hade kommit in på gymnasiet. 

Så man gick och oroade sig hela sommaren sen efter beskedet och visste inte riktigt vart det 
var man skulle gå in och man visste inte vad man skulle göra och visste inte riktigt 
någonting. 

Hanna berättar att beskedet om att vara obehörig till gymnasiet upplevdes som 

bristfälligt på information. Hon talar om den bristfälliga informationen som en signal 

om att de som bryter mot utbildningsnormen inte värderas lika högt som de behöriga 

och att det inte förväntades av henne att hon skulle bry sig om sin skolstart. 

 

Eyad berättar att han sökte till gymnasiet när han gick i årskurs nio men att det inte hade 

känts särskilt meningsfullt eftersom att han visste att han var obehörig. 

Jo jag minns att jag sökte gymnasiet, men jag minns inte exakt vad. Ändå så hade jag inte 
så bra betyg heller så, jag hade ingen chans att börja något gymnasium riktigt. 
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Eyad berättar att han i årskurs nio hade funderat på vilken utbildning som skulle kunna 

passa honom. Men sedan han börjat på IM har han inte funderat mer på valet av 

gymnasieprogram eftersom att intresset för det svalnat i takt med att känslan av att 

komma att bli obehörig hade tilltagit. 

Det var bara i nian jag funderade på gymnasiet, sen på IM fick man välja till gymnasiet 
varje år, men jag brydde mig inte. Jag var inte så intresserad eftersom jag inte hade betyg 
du vet och tänkte att ”det finns ingen chans, jag måste först bygga upp mina betyg först, sen 
kan jag söka” (Eyad). 

Eyad förklarar att han aldrig gillat skolan och att han har svårt att se meningen med 

vissa ämnen och har svårt att förankra användningen av vissa ämnen i vardagslivet.  

Ja om jag ska vara helt ärlig så har jag aldrig gillat skolan du vet, det finns grejer du typ lär 
dig i skolan men du behöver inte det i vardagslivet. 90% behövs inte i vardagslivet, kanske 
10% matte. Ja du lär dig räkna och sådana grejer du vet, som svenska du lär dig skriva och 
sånt, det räcker. Det behövs inte mer du vet, men fysik och sådana grejer det gillar jag inte, 
det är för dom som vill bli någonting större du vet. 

Eyad förklarar att det är viktigt för honom att känna ett behov av att tillgodogöra sig 

kunskapen och förstå vad den ska användas till för att han ska känna motivation till att 

lära sig saker i skolan. Han för under intervjun ett resonemang kring de ämnen som han 

inte har betyg i och anledningarna till att dessa ämnen enligt hans mening inte är 

meningsfulla för honom. Resonemanget som han för går ut på att han inte kan förstå hur 

just den ämneskunskapen skulle användas inom ramen för hans framtidsplaner. 

Däremot berättar han att han har förståelse för att personer med andra framtidsplaner 

kanske behöver lära sig dessa ämnen men återkommer till resonemanget kring att det 

inte är nödvändig kunskap för honom. Han skulle gärna se ett mer flexibelt skolsystem 

där han som elev i större utsträckning hade kunnat påverka vilka ämnen som ska 

betraktas som obligatoriska. 

 

På högstadiet hade Ejona känt på sig att hon skulle bli obehörig till gymnasiet med de 

betyg som hon hade. Men hon berättar också att det ändå fanns hopp kvar inom henne 

om att komma in på gymnasiet eftersom att hon ansökt till en friskola. Hon förklarar att 

den allmänna bilden bland elever i hennes närhet under högstadietiden var att det skulle 

vara lättare att komma in på en friskola och att vissa friskolor till och med tar in 



 

 

 

74 

obehöriga elever på sina utbildningar. Hon hade dessutom ansträngt sig mer i slutet av 

årskurs nio för att få betyg i större utsträckning än tidigare och berättar att det därför 

kändes som att det ändå fanns en chans att komma in. 

Alltså jag hade faktiskt en känsla av att jag inte skulle bli behörig för jag hade inte några 
betyg alls i slutet av åttan. Men sen i nian så försökte jag verkligen och då fick jag ändå 
betyg i sex ämnen tror jag och då hade jag liksom en känsla om att jag skulle börja på IM 
och först tog jag det skithårt alltså när jag fick hem lappen (beskedet om att ha blivit 
obehörig) för jag ville inte att det skulle vara så. Men sen tänkte jag ”hellre går jag på IM 
och pluggar in allting än att komma in på gymnasiet och inte fatta någonting” liksom så det 
var ändå helt okej och sen har jag fått en skitskön klass också så det blev ändå bra. 

Ejona berättar att hon först såg beskedet om att vara antagen på IM som ett 

misslyckande. Men när besvikelsen om att inte ha kommit in på gymnasiet hade lagt sig 

kunde hon både förstå och acceptera att hon skulle behöva läsa in sin behörighet på IM. 

Hon beskriver att hon nu i efterhand även kan se fördelar med att inte ha kommit in på 

gymnasiet som t ex att få lära känna sina klasskompisar på IM och att få chansen att lära 

in den kunskap hon missat på högstadiet. Ejona berättar om att hon tonade ner 

diskussionerna kring gymnasievalet under högstadiet och att hon lagt märke till att 

klasskompisarna pratade om gymnasievalet på ett annat sätt än hon själv gjorde.   

Jag snackade typ aldrig om gymnasiet och sånt, jag tog det mest som det kom liksom, dom 
andra i min klass gjorde det så stort. Det var väl typ mest att jag också ville lyckas. Jag 
snackade inte så mycket om IM faktiskt, det var inte det jag ville. 

Under högstadietiden bytte Ejona skola och hon förklarar att det inte varit samma 

förutsättningar på de olika skolorna. Hon beskriver sin första högstadieklass som en 

”kaosklass” och berättar att hon hade haft svårt att koncentrera sig på sina studier i den 

stökiga studiemiljön. På den högstadieskola hon sedan bytte till upplevde hon att det var 

betydligt bättre studiemiljö och förvånades över att det var så stor skillnad. Ejona 

berättar att hon upplevt att de nya klasskompisarna hade lagt märke till att hon låg efter i 

ämnena men att de var snälla och hjälpsamma mot henne. 

När jag gick på Lundeholmsskolan så var det verkligen en kaosklass alltså, ingen gjorde 
något och det var bråk hela tiden. Sen kom jag till Hemviksskolan och där var alla helt 
knäpptysta och alla jobbade så det blev en helt annan sak för mig och jag ba "oj!" och sen 
så hjälpte lärarna på Hemviksskolan mig jättemycket och sånt så jag fixade ju ändå rätt så 
många betyg. Men ja, dom i den nya klassen visste ju att jag var rätt mycket efter, jag tror 
dom såg att jag verkligen ville, men att jag inte hade orken till att ta igen allt det. Dom 
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gjorde inte heller så stor grej av det, de försökte hjälpa mig med allt dom kunde men jag 
pallade inte. 

Ejona berättar att hon har tänkt på att de olika studiemiljöerna skapar skilda 

förutsättningar för inlärning och i förlängningen också vilka betyg eleverna klarar av att 

tillgodogöra sig. 

 

Aadila förklarar att hon alltid tyckt att det är svårt med skolan och att hon särskilt 

upplever att hon behöver mycket tid för att lära sig matematik. Det var under ett 

utvecklingssamtal i årskurs nio som Aadila fick beskedet om att hon inte skulle hinna 

bli behörig till gymnasiet i tid. 

Alltså, jag hade utvecklingssamtal och dom sa till mig att du får antingen välja mellan att 
gå på IM eller gå om gå ner en klass, att börja om nian och gå den en gång till, så jag valde 
IM istället. 

Aadila blev inte förvånad över beskedet om att vara obehörig till gymnasiet och berättar 

att hon blev glad över att få erbjudandet att välja mellan att gå om en årskurs eller börja 

på IM. Hon förklarar att det kändes naturligt att välja IM eftersom att det enligt hennes 

mening skulle ge bäst förutsättningar för att bli behörig snabbt. Att börja på IM och 

lämna högstadiet rent fysiskt kändes enligt Aadila också naturligt och som att ta nästa 

steg även om det inte blev till något nationellt program. 

 

Ameena berättar om att hon inte mådde så bra under högstadietiden och att hon skolkat 

mycket och inte ville komma till skolan. Hennes kompisar försökte motivera henne till 

att komma till skolan så att hon kunde klara betygen och bli behörig till gymnasiet i tid.  

Mina vänner dom visste att jag brukade skolka mycket och sånt, dom brukade säga till mig 
att jag måste komma till skolan för att få tillräckligt med betyg för att komma in till 
gymnasiet. Det kändes som att dom visste att jag inte skulle komma in på gymnasiet 
eftersom jag missade jättemycket grundskolan. 

Enligt Ameena var det inte någon annan än kompisarna som uppmärksammade eller 

reagerade på hennes skolk. Varken föräldrar eller skolpersonal hade pratat med henne 

om frånvaron och hon upplevde det som att hon tilläts skolka. Hon berättar att hon först 
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hade upplevt det som en lättnad att ingen hade kommit på henne med att skolka. Men 

senare hade lättnadskänslan gått över i en känsla av att inte vara sedd och till slut hade 

det känts som om alla vuxna helt enkelt struntade i henne och inte brydde sig. 

Analys erfarenheter av att bryta mot utbildningsnormen 

Intervjupersonerna talar om sina livsberättelser i termer om att de har tagit en annan 

vändning än den de förväntat sig när det gäller utbildning och framtidsplaner. Några av 

dem har stått inför avbrott (Weick, 1995) i sina livsberättelser i form av flyttar. Om 

flyttarna talas det om som tvingande brytpunkter (Hodkinson & Sparkes, 1997) vilka de 

behövt förhålla sig till och anpassa sina framtidskonstruktioner efter. Institutionerna för 

utbildning skiljer sig åt framför allt mellan olika länder men även för hur utbildning 

bedrivs lokalt inom Sverige. De intervjupersoner som flyttat under sin skoltid har 

behövt orientera sig och utforska de olika institutionernas ordning för att kunna anpassa 

sig till förutsättningarna som givits. Genom att jämföra de olika ländernas eller 

regionernas lokala utbildningar samt att belysa fördelar och styrkor med den 

utbildningssituation de för närvarande befinner sig i skapas mening (Starbuck & 

Milliken, 1988; Frost & Morgan, 1983; Burrell & Morgan, 1979; Waterman 1990). 

Intervjupersonerna navigerar sig i de nya utbildningsstrukturerna och vinner 

respektabilitet genom deras anpassningsförmågor till utbildningsnormen som även 

används för att bekräfta deras självkoncept. 

I intervjuerna framgår att beskedet om att vara obehörig till gymnasiet påverkat 

intervjupersonernas resonemang kring framtiden samt att positionen påverkar deras 

tilltro till sina förmågor och möjligheter till framgång. Främst är det signalen (Weick, 

1995) om att antagningen till gymnasiet är selektiv och att gymnasieutbildningarna inte 

är till för alla eftersom att de obehöriga eleverna sorteras ut via urval och nekas tillträde. 

Ansträngningar och ökade skolprestationer kopplas av intervjupersonerna till ökade 

chanser för att bli antagna till gymnasiet oavsett om behörighet uppnås eller ej. 

Utbildningar och skolor som intervjupersonerna bedömer ha lägre status förväntas i 
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större utsträckning göra undantag vad gäller gymnasiebehörighet än de 

utbildningsanordnare med högt anseende. 

Några av intervjupersonerna gjorde under deras högstadietid motstånd (Lovén, 2015) 

mot utbildningsnormen genom att befinna sig i skolan utan att bete sig som förväntat. 

Exempel på skolornas motreaktioner är organisering av extra samtal med SYV vilket 

ledde till att han medvetandegjordes om sin situation. I intervjuerna framgår att 

medvetenhet om normbrott leder till två typer av förhållningssätt gentemot normen i 

enlighet med Gausel (2014). Antingen försöker intervjupersonen att rätta till sitt misstag 

och anpassa sig till utbildningsnormen alternativt ger eleven upp och tar istället på sig 

skulden och ansvaret för sitt skolmisslyckande. Men i intervjuerna framkommer också 

att några av intervjupersonerna i efterhand skuldbelägger sina högstadieskolor för sina 

brott mot utbildningsnormen. Dessa intervjupersoner riktar kritik mot den information 

de fått angående sin skolsituation på högstadiet, de talar om informationen som 

bristfällig men framförallt för sent förlagd eller utebliven. 

Intervjupersonerna talar om att ta ansvar för sin skolgång som en del av 

utbildningsnormen, men då skolprestationerna inte motsvarade det förväntade talar de 

om sig själva som maktlösa (Bauman, 2012) inför den strukturella brytpunkten som 

gymnasievalet innebär. I högstadiet straffade några av dem ut sig själva (Lovén, 2015) 

genom att ha ett undvikande förhållningssätt gentemot utbildnigsnormen som kom till 

uttryck genom skolk. Några av intervjupersonerna gjorde under högstadietiden även 

motstånd mot utbildningsnormen genom att befinna sig i skolmiljön utan att bete sig 

som förväntat. Khalid befann sig exempelvis i skolan men ägnade sig åt 

ersättningsförströelser (Bauman, 2002) som att lyssna på musik. Genom denna typ av 

beteende signalerade de till sig själva och sin omgivning att en avvikande händelse var 

på gång. I intervjuerna framkommer även berättelser om hur de antagit ett undvikande 

förhållningssätt gentemot diskussioner kring framtiden eftersom att de disidentifierat 

(Skeggs, 1997) sig med IM som institution. Dessa intervjupersoner mörkade för både 

sig själva och sin omgivning om vilken riktning deras framtidsutsikter var på väg. Den 

oönskade uppmärksamheten (Gausel, 2014) som skolmisslyckandet till slut utgjorde 

beskrivs sedan som en självuppfyllande profetia av intervjupersonerna. 
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Intervjupersonernas syn på beskedet om att inte ha blivit antagna till någon 

gymnasieutbildning är genomgående negativ och de talar om beskedet som en signal 

om misslyckande som följts åt av en besvikelse och skuldbeläggande av sig själva. 

Genom de återblickande livsberättelserna med tidigare brott mot utbildningsnormen och 

skolk skapar de mening med sin nuvarande tillvaro på IM. Majoriteten av 

intervjupersonerna konstaterar att de ökat sin respektabilitet (Skeggs, 1997) i 

förhållande till utbildningsnormen när de jämför med sina tidigare beteenden. På IM har 

dessa intervjupersoner skapat sig ett sammanhang som berättigar dem utrymme och 

plats som de använder för att tillskriva tillvaron mening genom att hävda dess potential 

att föra dem närmre deras framtidsvisioner. På samma sätt tillskrivs tillvaron på IM 

meningslöshet av en av intervjupersonerna som bedömer att IM inte är vägen mot det 

som önskas för framtiden. 

Framtidsvisioner och ändrade planer 

Majoriteten av de intervjuade personerna hade inte planerat att gå IM men befinner sig 

där likväl nu och under vistelsen på IM har de haft tid att tänka på vilken sysselsättning 

som önskas för framtiden. Hanna berättar att hon pratat med studie- och 

yrkesvägledaren på IM om sina framtidsplaner men säger att hon knappt bryr sig om 

hur det kommer att gå längre. 

Jag bryr mig inte om gymnasievalet längre känns det som, alltså såklart bryr jag mig, men 
det har blivit lite sådär ba ”äh skitsamma det får bli som det blir, skitsamma om jag aldrig 
kommer att komma in på något jävla gymnasium”. Jag bryr mig knappt inte längre men det 
är egentligen en stor grej, det var ju det när man gick i nian, då var man liksom jätteglad 
över att man skulle få komma därifrån och sådär, men så hamnade man här istället. 

Hanna berättar att hon känner sig frustrerad över känslan att inte komma vidare. Hon 

förklarar att hon efter tre gymnasieansökningar och lika många avslag blivit avtrubbad. 

Hon säger att hon inte upplever den här fjärde gymnasieansökan med samma hopp och 

den entusiasm som hon hade känt inför den första ansökan trots att hon nu har 
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tillräckligt med betyg för att vara behörig att komma in. Hanna berättar om att hon inte 

kommit in på något gymnasieprogram då hon sökt i årskurs nio men trots det ångrar att 

hon förutom vård- och omsorgsprogrammet även hade ansökt till det estetiska 

programmet. 

Ja och sen sökte jag till Essebergagymnasiet, musik och kanske teater också och det ångrar 
jag verkligen att jag gjorde, men jag kom ju inte in ändå så det var ju bra. Jag hade inte 
velat gå Esseberga musik ändå för min syster har gått Esseberga musik och hon har inte 
blivit ett skit och min kusin har gått Esseberga teater och hon har inte blivit ett skit heller. 
Sen så går min kompis Esseberga musik och hon kommer inte heller bli ett skit, det är 
säkert skitkul under de tre åren, men sen, vad gör man sen?! Jobbar man inom vården så har 
man ju iallafall äldrevården och det kommer alltid att finnas jobb. 

Hanna berättar att hon främst tänkt sig en framtid där hon jobbar inom vården men som 

en del av sin utbildning på IM praktiserar hon som florist och nu har även tankar på 

floristyrket väckts. På praktiken trivs hon bra såväl med arbetsuppgifter som med 

personalen. 

Det är faktiskt riktigt roligt men det var bara en helt random idé jag fick ba ”äh jag vill 
prova någonting helt annat” (Hanna) tänkte jag och då kan jag lika gärna prova det eftersom 
min faster föreslog det och jag trivs både med personalen där och det jag får göra så det är 
riktigt roligt faktiskt. 

Hanna berättar att hon blivit osäker inför vad hon vill utbilda sig till efter att ha gjort 

praktik som florist, hon tycker om båda yrkena men förklarar att hon tänkt mest på 

vårdbranschen. 

Jag kan ju fortfarande välja vården och sen så kan jag plugga vidare senare och jag känner 
att vården är jag nästan hundra procent säker på att jag ska gå. Men nu när jag börjat jobba 
på Blomstra har jag börjat fundera på att bli florist och lite sånt där, men jag vet inte riktigt 
alls hur eller vad jag vill längre det är väldigt svårt 

Den bransch som Hanna tänkt jobba inom senare är vården, det är någonting som hon 

har tänkt på under många års tid. Hon funderade på detta redan under högstadietiden 

och när skolan arrangerade prao valde hon att förlägga en av praoperioderna inom 

vården. Hanna berättar att hon ser många möjligheter både till jobb och till att kunna 

vidareutbilda sig inom branschen om hon skulle vilja det. 

Ja jag vill ju jobba inom vården, jag vill ju jobba med förståndshandikappade eller med 
äldre men sen så har jag funderat lite på att bli ambulansförare också det hade varit riktigt 
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häftigt faktiskt. Det hade varit ett spännande jobb så det har jag funderat lite på, men det 
krävs ju mycket plugg för att bli ambulansförare i alla fall. Men inom handikappvården så 
är det inte lika mycket och inte inom äldrevården heller för då kan man gå gymnasiet bara 
och så kan man jobba med äldrevården sen så det är inte lika mycket plugg. 

Hanna redogör i intervjun för utbildningsvägen till ambulanssjuksköterska och berättar 

att hon tycker att det känns som en lång utbildning men att det kommer att vara värt det. 

Hon förklarar att hon är lite osäker på om hon kommer att orka med utbildningen i 

nuläget och har därför funderingar på att närma sig ambulanssjuksköterskeyrket stegvis 

genom att först studera till undersköterska. På så sätt kan hon prova på att jobba inom 

vårdbranschen innan hon satsar på en längre utbildning. 

 

Inför gymnasievalet i högstadiet sökte Ejona till hantverksprogrammet med inriktning 

mot stylist. Hon berättar att hennes syster jobbar som stylist och att hon också har ett 

intresse för smink, men efter att ha börjat på IM förändrades hennes planer. 

Alltså just då i nian, ville jag välja stylist men nu, efter att jag gått här så har jag ändå tänkt, 
alltså stylist är rätt svårt med jobb och sånt också. Sen så tänkte jag på hotell och turism och 
så har jag fått höra lite om det också och det låter ändå rätt intressant så jag tänkte välja 
hotell och turism nu. 

Under intervjun för Ejona ett resonemang kring att välja hotell- och turistbranschen som 

huvudsaklig sysselsättning och att lära sig styling på sin fritid istället med hjälp av sin 

syster. Vid flertalet tillfällen understryker hon att det är viktigt för henne att ha 

någonting att göra efter studenten, att det är viktigt att utbildningen som hon väljer 

kommer att leda till någonting och att hon vill kunna försörja sig själv. Ejona förklarar 

att det var just det faktum att hon inte kommit in på gymnasiet som lett till att hon nu 

reflekterar mer över sitt val av utbildning och vad utbildningen kan leda till. Ejona 

berättar om sin tidigare föreställning om att de flesta utbildningar skulle leda till 

anställning och arbete. 

Jag hade inte tänkt så långt förut iallafall, men i och med att jag inte kom in på stylist och 
sen hamnade här istället, så tänkte jag ju några steg längre och om jag hade kommit in 
direkt så hade jag ju inte tänkt så mycket på typ andra program i och med att jag i så fall 
hade kommit in på det jag ville just då och då hade jag ju inte tänkt på andra program. 
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Ejona berättar att hon släppt stylistplanen och att hennes framtidsplan nu är att söka till 

hotell- och turismprogrammet. Ejona uttrycker även att det skulle kännas jobbigt om 

hon inte skulle komma in på det program hon önskar nu när hon redan spenderat ett år 

på IM där hon inte ville gå. 

 

Ameena berättar att hon först ville bli barnmorska och att det yrket verkar roligt, men 

förklarar att hon nu har ändrat sig och inte riktigt vet vad hon vill göra i framtiden. 

Jag tänkte att jag skulle bli barnmorska först, tyckte det kanske var roligt och så, men sen 
ändrade jag mig, så jag vet inte vad jag ska välja. Jag tänker att det kanske är svårt att 
komma in där och jag har inte så många betyg och då kanske jag behöver plugga mycket 
och sånt. 

Ameena säger att hon har funderat lite på vård och omsorgsprogrammet men är inte 

säker på om hon kommer att välja det. I högstadiet tyckte hon att de verkade allmänt 

svårt att gå på gymnasiet och var medveten om att hennes betyg inte skulle räcka till att 

komma in på något program.  

Jag valde ju samma program när vi skulle välja till gymnasiet denna gången, vård och 
omsorg, för jag visste inte vad jag skulle ta annars, men jag kanske ändrar mig till nästa år. 

Ameena har pratat med sin SYV på IM om det kommande gymnasievalet och berättar 

att hon väljer vård- och omsorgsprogrammet igen eftersom att hon inte vet vad hon 

annars ska välja.  

 

Aadila berättar om sina funderingar kring att eventuellt läsa på högskola senare men 

hon har inte bestämt sig ännu. En strategi som hon tänkt på för att slippa fatta det 

beslutet nu är att börja med att jobba som undersköterska och därefter bestämma sig för 

om hon ska studera vidare. Hon har även haft funderingar kring att välja 

samhällsvetenskapligt program sedan hon börjat på IM.  

Jag känner en kompis och hon går på samhälle och när hon berättar om det, alltså det är så 
svårt så jag tänkte på vård och omsorg igen. 
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Aadila förklarar att det som gjort att hon släppt tanken om samhällsvetenskapligt 

program är hennes kompis som berättat om sina upplevelser av hur det är att gå där. 

Aadila sammanfattar det som att det är mycket läxor på samhällsvetenskapliga 

programmet och att det knappt skulle bli tid över till någon fritid då samt att hon är 

osäker på sin förmåga att klara av det. Aadila berättar att hon hade ansökt till barn- och 

fritidsprogrammet när hon gick på högstadiet men haft det sist i sin ansökan och att hon 

sett det som ett utfyllnadsval. Hon förklarar att hon ändrat sig gällande barn- och 

fritidsprogrammet och inte kommer att söka det fler gånger.  

Jag tror det är vård och omsorg som jag ska välja, jag har inte tänkt något annat, fast jag 
tänker att jag kanske ändrar mig med tiden man vet ju aldrig.  

Aadila berättar att hon helst vill börja på vård- och omsorgsprogrammet men att hon 

hellre skulle börja på något annat program istället för att gå ytterligare tid på IM. Hon 

förklarar att hon ändå har preferenser för vad hon i så fall skulle kunna tänka sig att gå 

för program. Hon understryker att hon inte skulle ta vilket program som helst men att 

hon gärna vill börja på ett nationellt program så snart som möjligt. 

 

Khalid berättar om att han börjat bry sig om sina betyg mer sedan han börjat på IM och 

att han har koll på vilka ämnen och betyg som krävs för att komma in på olika 

gymnasieutbildningar. Han säger att han har pratat med sin SYV på IM om sina 

framtidsplaner och det är där han har hämtat information om utbildningarna och 

antagningskraven. Khalid har kompisar som går på samhällsvetenskapliga programmet 

och han berättar att han också hade tänkt ansöka dit. 

Jag har bara fastnat för samhälle. Ja alltså efteråt kan man ju bara välja något, vad man vill 
och vad som helst efter samhälle om man som jag vill plugga vidare sen.  

Khalid vet redan nu att han kommer att ansöka till det samhällsvetenskapliga 

programmet som enligt honom är en bred utbildning inför framtiden.  

 

För Eyad är det viktigt att det han gör är roligt och känns meningsfullt, han menar att 

det annars kan få fysiska eller psykiska konsekvenser om det blir för tråkigt. Personer i 
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hans närhet hoppas att det ska gå bra för honom inom musikbranschen och det är hans 

huvudsakliga plan för framtiden. 

Dom flesta hoppas att jag ska lyckas med musiken, annars vet jag inte vad jag skulle göra, 
jag är också den typen som inte vet exakt vad jag vill. Jag vet inte exakt, men jag har alltid 
fastnat för musiken, alltid musik, musik, musik. 

Eyad berättar att det går bra för honom i musikbranschen, han har skapat musik sedan 

han var 11 år. Han berättar att han har fått kontakt med en större studio än den han är på 

nu och att en av hans låtar kommer att vara med i en nationell utställning och ska visas 

upp på olika muséum i Sverige. Han upplever att han har många ögon på sig just nu och 

berättar att det är han själv som står bakom både text och musik. Hans dröm för 

framtiden är att kunna livnära sig som artist, skådespelare eller inom mediebranschen. 

Ja det är min dröm att bli artist. Min dröm är egentligen inte bara artist, det är skådespel och 
sådana grejer också som är inom musik och media du vet. Jag gillar den grejen, jag hade 
velat leva på det du vet och tjäna pengar på det och samtidigt ha kul. För om man har till 
exempel ett jobb som man inte tycker är kul så blir det jobbigt du vet, det lär inte gå så bra 
för en heller då 

Eyad förklarar att det är viktigt att vara sig själv och våga släppa fram sina drömmar för 

att hitta ett jobb eller yrke som genererar trivsel.  

Det är viktigt att försöka va sig själv och du måste ha en dröm innerst inne, låt den komma 
ut du vet. Det finns människor som inte vågar ta tag i sin dröm du vet, dom har en dröm 
innerst inne ändå, dom vet för sig själv. Men det kanske kan vara skämmigt eller jobbigt att 
andra ska veta om ens dröm, så det gäller att vara sig själv, att lita på sig själv annars 
kommer man inte dit. 

Eyad säger under intervjun att det alltid kommer att finnas människor som kommer att 

tycka en massa om vad andra väljer för sin framtid och att det är viktigt att komma ihåg 

att var och en väljer för sig själv. Drömmen kan enligt honom fungera som drivkraft till 

att börja göra saker. 

Det finns inte en enda människa på jorden som inte har någon dröm, någonting som är typ 
meningen med livet, du måste ha en dröm du vet.  

Han berättar att det är viktigt med drömmar eftersom att det är en del av ens liv och om 

en strävar efter att nå sin dröm strävar en också efter att leva sitt liv så som en önskar att 
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det ska vara. Någonting som är viktigt enligt Eyad vid utvecklandet av en framtidsplan 

är att tänka långsiktigt och att förankra det hos sig själv som person.  

Jag tycker att man ska hitta någonting som passar du vet, någonting som du tycker är kul 
som är värt att göra. Inte bara hitta på något annat som du vet går snabbt eller så bara är för 
en dag. Det är bättre det varar hela livet ut. 

Berättelsen om att ens framtidsplaner just ska kännas bra är återkommande i intervjun 

med Eyad som också kopplar framtidsvalet till hälsa och välmående på sikt. Att uppleva 

meningsfullhet betonas och är viktigt enligt honom. 

Analys framtidsvisioner och ändrade planer 

Samtliga av de intervjuade uppger att de har någon form av framtidsvision och att ha 

framtidsvisioner och framtidsplaner är att hävda sin kompetens och sin respektabilitet 

(Skeggs, 1997). Att konstruera framtidsplaner och visioner är också att vilja ta ansvar 

för sig själv och sin framtid. Med sina framtidsplaner skapar intervjupersonerna 

meningsfullhet (Starbuck & Milliken, 1988; Frost & Morgan, 1983; Burrell & Morgan, 

1979; Waterman 1990) med sina studier vilket föder deras studiemotivation och 

drivkraft. Motivation och framtidsplaner kan även konstrueras utanför skolan vilket 

Eyads livsberättelse vittnar om. 

De intervjuade personerna har ett tydligt riskbedömningstänk (Giddens, 1991) kring 

deras fortsatta framtidsplaneringar där de bedömt sin egen förmåga samt samlat mer 

information kring de alternativ de väljer mellan. De intervjuade beskriver att de fått en 

förkänsla för hur det är att bryta mot normen och bli utan sysselsättning och de 

värdesätter att det framtidsval som väljs ska leda till sysselsättning. Intervjupersonernas 

positioner på IM beskrivs av dem som brytpunkter (Hodkinson & Sparkes, 1997) där de 

fått chans att tänka över sitt framtidsval. Intervjupersonerna tolkar sin position på IM 

och hur de värderar sina framtidsutsikter beror på hur handlingshorisonterna 

(Hodkinson & Sparkes, 1997) upplevs. 

Positionen på IM ger intervjupersonerna en möjlighet att skjuta upp både beslut och 

genomförande av sina framtidsplaner vilket enligt min uppfattning genererar en 
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utdragen tillvaro i tid. Denna utdragna tillvaro ger utrymme till eftertanke och värdering 

av de framtidskonstruktioner som övervägs. Tillgången till tid för överväganden kring 

sina framtidsplaner är enligt min mening tudelat. De personer som upplever ett behov 

av extra tid för eftertanke gynnas av detta men det visar sig även i intervjuerna att det 

kan föda tvivel och ambivalens (Bauman, 2002) kring de beslut som övervägs. 

Resonemangen som förs av intervjupersonerna om sannolikheterna för att komma in på 

eller klara av att genomföra önskad utbildning är färgade av deras erfarenheter av 

positionen på IM. I konstruktionen alternativt omkonstruktionen av sina framtidsplaner 

har de intervjuade personerna med sig en syn på antagning till utbildningar som inte tas 

förgivet och en medvetenhet om att inträde på utbildning och arbetsmarknad inte är 

självklart. Som jag ser det leder detta i högre grad till en angelägenhet om att välja en 

tillgänglig sysselsättning och en ökad angelägenhet till att kompromissa (Gottfredson, 

1996). I sina framtidsplaner omsätter majoriteten av de intervjuade könsstereotypa 

attribut vilket enligt min mening kan tolkas som ett sätt att visa på följsamhet gentemot 

normer och legitimitet gentemot sitt uppriktiga försök att passa in. 

Sammanfattande analys 

I min studie konstaterar jag att intervjupersonernas sätt att tala om sin position på IM är 

utformat på ett sådant sätt att det blir tydligt att positionen påverkar deras resonemang 

kring framtiden. Jag konstaterar även att intervjupersonernas resonemang kring 

framtiden innehåller olika sätt och strategier att förhålla sig till normer och att dessa har 

påverkanseffekt på deras resonemang kring framtiden.  

I intervjupersonernas berättelser är det tydligt att deras brott mot utbildningsnormen 

(Bauman, 1998) är visuellt synlig för de själva men även för omgivningen genom deras 

position på IM. Normbrottet följer med de berörda personerna även efter att de tagit sig 

från IM och synliggörs genom deras ålder och position i utbildningsstrukturen i relation 

till var jämnåriga som anses ha lyckats befinner sig. Det är tydligt att eleverna upplever 
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att tiden består av ett oavbrutet flöde och att deras tillvaro som de befinner sig i ständigt 

är i rörelse gentemot de brytpunkter (Hodkinson och Sparkes, 1997) som finns inom 

utbildningsstrukturen. Detta föder en stress och när intervjupersonerna uttrycker att de 

förlorat tid refererar de till normbrottet som en signal om att en avvikande händelse har 

ägt rum och blivit visuellt synlig samt att den synliggörs ytterligare ju längre tid som 

passerar. Normbrottet genererar oönskad uppmärksamhet (Gausel, 2014) för 

intervjupersonerna och skulden för normbrottet tillskriver intervjupersonerna antingen 

sig själva eller skolan. I enlighet med figur 1 (Gausel, 2014) beskriver Ejona, Asim, 

Thamir och Aadila att normbrottet uppstått till följd av en brist som de upplever sig ha 

och uttrycker underlägsenhet gentemot andra och/eller skam kopplat till sin position på 

IM. Dessa intervjupersoner resonerar även om hur de ska komma till rätta med sitt 

skolmisslyckande och berättar om olika strategier för hur de framgångsrikt ska anpassa 

sig till de rådande normerna. Det är främst självbilden som tagit skada hos dessa 

intervjupersoner, de önskar och anstränger sig för att uppnå en snar förbättring av 

självbilden. Överensstämmande med figur 1 (Gausel, 2014) beskyller Hanna, Eyad, 

Khalid och Ameena skolan för deras skolmisslyckande, dessa intervjupersoner 

beskriver sig som utsorterade av skolsystemet och/eller att andra personer än de själva 

har gjort bedömningen om deras skolmisslyckande. Dessa intervjupersoner uttrycker att 

de blivit avvisade eller utfrysta från gemenskapen som det innebär att följa normen. De 

beskriver det även som att befinna sig i underläge då deras framgångar inte värderas lika 

högt jämfört med andra personer som lyckats med sin skolgång. Dessa intervjupersoner 

belyser brister i skolorganisationerna och undviker att befinna sig i situationer där deras 

brott mot utbildningsnormen blir visuellt synliggjort för andra och de antyder att det 

främst är bilden av sig själva i relation till andra som är drabbat av misslyckandet.  

För intervjupersonerna handlar det om att vinna utrymme till att få konstruera sig själva 

och sina framtidsplaner i relation till utbildningsnormen. Utrymmet för 

självkonstruktion erövras genom respektabilitet (Skeggs, 1997) och påvisad skillnad vid 

jämförelse med andra personer som bryter mot utbildningsnormen. Det blir i 

intervjuerna tydligt att valmöjligheter bemyndigar individernas frihet att själva 

bestämma riktning för sin fortsatta livsberättelse. Intervjupersonerna talar om sin 

position på IM och att vara obehörig till gymnasiet som att fråntas sina valmöjligheter 
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till gymnasieprogrammen genom utsortering via betygsurval (Skolverket, 2004) och 

därigenom bli satta på undantag.  

Elevers skolprestationer granskas med hjälp av uppsatta betygskrav och värderas genom 

behörighetskrav och urval till olika utbildningar. I sina resonemang kring framtiden 

förhåller sig intervjupersonerna till betyg och utbildningsstrukturer. De värderar sina 

skolprestationer utifrån de strukturer och krav som institutionerna tillhandahåller, men 

granskar även kraven, strukturerna och normerna kritiskt i samband med utsorteringen. 

Den kritiska granskningen och ifrågasättandet av normerna tolkar jag som ett instrument 

för att hävda sin rätt att ta plats och försvara sin självbild och respektabilitet (Skeggs, 

1997) i förhållande till positionen. Det är enligt min mening påtagligt under intervjuerna 

att intervjupersonerna upplever sig vara utsatta för utsortering och att de nekats tillträde 

till de nationella gymnasieutbildningarna vilka betraktas som norm att befinna sig i. 

I de intervjuades berättelser återfinns exempel på självmarginaliseringar och 

ansträngningar till anpassning gentemot de normer som de förväntas uppfylla. 

Ersättningsförströelser (Bauman, 2002) är ett exempel på självmarginaliserande och 

självbegränsande (Skeggs, 1997) handlingar och ger uttryck för intervjupersonernas 

ansats till anpassning gentemot normen. Ersättningsförströelserna kan också tolkas som 

en produkt av ett riskbedömningstänk (Giddens, 1991) med utgångspunkt i de brott mot 

utbildningsnormen som de intervjuade erfarit. Riskbedömningen rör förståelsen för sin 

skolbakgrund samt förväntningar om framtida skolprestationer och riskbedömningen 

kommer till uttryck genom ändrade planer och kompromisser (Gottfredson, 1996). Det 

är tydligt i intervjuerna att positionen som intervjupersonerna befinner sig i genom sin 

tillvaro på IM påverkar deras tilltro till deras förmågor och möjligheter till framgång. 

Detta är emellertid inte förankrat i deras skolprestationer utan kopplat till positionen. 

Intervjupersonerna är medvetna om utbildningsnormerna och normbrotten som deras 

situation består av. Ur ett återblickande perspektiv kan intervjupersonerna återberätta 

om de brytpunkter (Hodkinson och Sparkes, 1997) och händelser som lett till 

normbrotten, de kan även tillskriva händelserna mening (Starbuck & Milliken, 1988; 

Frost & Morgan, 1983; Burrell & Morgan, 1979; Waterman 1990) och förklara hur det 

hänger samman med utfallet för skolmisslyckandet eller skolavbrottet. De 

bakomliggande faktorer som intervjupersonerna främst nämner är skolk, svårigheter i 
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skolan, stökig skolmiljö och bristande språkkunskaper. Intervjupersonernas 

framtidsplaner inkluderar disimulering (Skeggs, 1997) gentemot den position som 

skolmisslyckandet fört med sig. I intervjuerna återfinns uttryck för en önskan om att 

göra sig respektabel (Skeggs, 1997) och bättra på sina självkoncept genom att 

kompensera för sin tidsförlust och sina brott mot utbildningsnormen genom att arbeta. 

De ger uttryck för önskemål om en tillvaro som kan definieras som ett normativt 

Svenssonliv (Lovén, 2015) med avsaknad av den oönskade uppmärksamhet (Gausel, 

2014) som uppstår vid normbrott. När intervjupersonerna jämför sin position med andra 

jämnåriga uppmärksammas särskilt möjligheterna att välja mellan olika alternativ för 

sin framtid respektive de fråntagna valmöjligheterna. De jämnåriga som betraktas ha en 

lyckad skolgång har i brytpunkten mellan högstadiet och gymnasiet blivit berättigade 

med att själva få välja och ta ansvar för sin utbildningsväg för sin framtid. 

Intervjupersonerna tillskriver valmöjligheten mening genom att förklara den som en 

signal (Weick, 1995) för följsamhet gentemot utbildningsnormen. Det är tydligt att 

intervjupersonerna tillskriver mening (Starbuck & Milliken, 1988; Frost & Morgan, 

1983; Burrell & Morgan, 1979; Waterman 1990) med följsamheten gentemot 

utbildningsnormen genom dess potential att generera respektabilitet (Skeggs, 1997). 

Intervjupersonerna strukturerar sin situation i syfte att förklara och förstå sin position 

och under intervjuerna talar intervjupersonerna om sin position som en avvikande 

händelse (Weick, 1995). Intervjupersonerna uttrycker en besvikelse över att befinna sig 

i positionen på IM och deras berättelser innehåller önskningar om att också få ta ansvar 

för sin situation. Brotten mot utbildningsnormen betraktas som brytpunkter (Hodkinson 

och Sparkes, 1997) i livsberättelserna och intervjupersonerna tillskriver brytpunkterna 

mening genom att se det som en signal (Weick, 1995) och förklara den som en chans till 

nystart.  

Intervjupersonerna använder som jag ser det framtidsplaner som verktyg för att hävda 

kompetens och för att konstruera motberättelser till de historier om brott mot 

utbildningsnormen som de bär med sig sedan tidigare. De tillskriver sin position och 

tillvaro på IM mening alternativt meningslöshet beroende på i vilken grad utbildningen 

på IM anses utgöra en del i att närma sig deras framtidsvisioner.  
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Det framgår i intervjuerna att närvaron av framtidsvisioner är avgörande för intensiteten 

i deras motivation till handling. Det är även tydligt att det inte är tillräckligt för 

intervjupersonerna med att bara konstruera framtidsvisioner, dessa måste även 

tillskrivas meningsfullhet (Starbuck & Milliken, 1988; Frost & Morgan, 1983; Burrell 

& Morgan, 1979; Waterman 1990) för att vinna handlingskraft. Detta visar sig främst 

genom skillnaden i handlingskraft mellan de intervjupersoner som har en tydlig 

framtidsplan som de också kan tillskriva meningsfullhet och de som saknar 

framtidsvisioner alternativt har vaga kopplingar till meningen med framtidsvisionen. 

Under intervjuerna framkommer att tillvaron på IM genererar extra tid för eftertanke 

kring framtidsplanerna vilket gör beslutsprocessen utdragen. Intervjupersonernas 

motivation för genomförandet av deras framtidsplaner hämtar kraft ur deras 

målorienteringar (Giota, 2007). De orienterar sig gentemot sina mål med utgångspunkt i 

deras nuvarande situation och de kunskapskrav som betygsurvalen och 

behörighetskraven består av. Centralt är även deras strävan om att uppnå det bästa för 

sig själva, göra sig samhällsnyttiga och att deras framtidsplaner kommer andra till gagn 

eller åtminstone att inte utgöra en belastning för andra. 

Sammanfattningsvis konstaterar jag att intervjupersonerna förstår sin position på IM 

genom att i nutid göra tillbakablickar på sin skolbakgrund och sätta dessa i relation till 

framtiden. De intervjuade hanterar sin position på IM och skammen som tillskrivs dem 

från externt håll genom att konstruera framtidsplaner och göra motstånd genom att 

hävda kompetens, tala om valmöjligheter och framtidsvisioner. Genom att våga ställa 

tidigare erfarenheter av skolmisslyckande i konflikt med framtidsutsikterna och hävda 

sin kompetens skapar de meningsfullhet, motivation och beslutsamhet om att handla. 

Med normerna som riktlinjer anpassar sig intervjupersonerna för att passa in och leva på 

det sätt som de uppfattar vara ett normalt liv. 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att diskutera det material som studien består av och detta 

mynnar ut i en sammanhållen analys och ett resonemang som slutligen svarar på syftet 

och frågeställningen. De slutsatser som jag drar kommer sedan att sammanfattat 

presenteras i nästa kapitel. 

Obehöriga elevers position 

18 % av alla elever som börjar gymnasiet är obehöriga till nationella program och börjar 

på ett introduktionsprogram istället (Skolinspektionen, 2013). Det är enligt min mening 

relativt många individer som inte är behöriga och av de som påbörjat ett nationellt 

program är det 31 % som inte tar examen som planerat efter tre år (Lovén, 2015). Det är 

alltså ett relativt stort antal individer som faktiskt inte uppfyller utbildningsnormen och 

som således befinner sig i eller i anslutning till den position som tillskrivs de elever som 

är obehöriga till gymnasiet. Som jag har förstått det genererar denna position oönskad 

uppmärksamhet (Gausel, 2014) för de berörda eleverna och de skildras enligt min 

mening som resurssvaga och kostsamma ur ett perspektiv som utgår ifrån samhällsnivå. 

Trots att skolmisslyckanden och brott mot utbildningsnormen beskrivs som 

problematiskt och kostsamt kan elever på IM tillskriva meningsfullhet (Starbuck & 

Milliken, 1988; Frost & Morgan, 1983; Burrell & Morgan, 1979; Waterman 1990) med 

sin tillvaro om utbildningen upplevs vara vägen mot den framtid som önskas. Om 

utbildningen på IM däremot inte upplevs som ett steg på vägen tillskrivs utbildningen 

istället meningslöshet. Energin riktas då istället mot andra lösningar och 

ersättningsförströelser (Bauman, 2002) som upplevs som mer potentiellt framgångsrika 
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för deras framtidsplaner. Elevernas driv för att själva få ta ansvar för och hantera sin 

situation tolkas dessvärre av många utbildningsanordnare som att eleverna istället har 

ogynnsamma attityder och bristande motivation (Olofsson mfl, 2012). De elever med 

erfarenheter av tidigare skolmisslyckanden eller brott mot utbildningsnormen som sedan 

blir obehöriga eller hoppar av sin utbildning blir enligt min mening föremål för 

självuppfyllandeprofetior (Weick, 1995) då de betraktas som resurssvaga. Jag ställer 

mig kritisk mot utbildningsanordnarnas kvalitetssäkring, utvärdering och utveckling av 

sin utbildning då det påvisats att det finns brister i hur utbildningarna anordnas som 

orsakar och förstärker skolmisslyckanden. Utbildnigsanordnarna erbjuder en 

utbildningsmiljö som för vissa elever är såpass ohållbar att den genererar ohälsa 

och/eller avhopp från utbildningen samt ökar sannolikheten för att gå en jojo-tillvaro 

tillmötes (Lovén, 2015; Ungdomsstyrelsen, 2013; Skolinspektionen, 2013). 

Intervjupersonerna pratar om den sociala miljön och vittnar om en trötthet inför att riva 

upp de sociala relationern och byta social miljö. Tröttheten gäller enligt 

intervjupersonerna i denna studie även sociala förändringar inom ramen för IM i form 

av skolkande klasskompisar, jojo-tillvaro med flyttar och att de kollar vilka utbildningar 

som finns på den skola som de befinner sig på under sin utbildning på IM. Att 

utbildningsanordnarna sedan skyller de skolmisslyckanden och brott mot 

utbildningsnormen som uppstått på enskilda elevers attityder och motivation (Olofsson 

mfl, 2012) samt betraktar dessa individer som resurssvaga är enligt min mening inte 

konstruktivt. Detta är enligt min mening snarare att kritisera elevernas 

anpassningsförmåga till utbildningsnormen. I min studie konstaterar jag att de elever 

som blivit obehöriga till gymnasiet är högst angelägna om att få återanpassa sig till 

utbildningsnormen. Jag hävdar därför att det med redan existerande kunskap finns 

förutsättningar för att minska de negativa effekterna av positionen som upplevs på såväl 

struktur-, organisations- och individnivå. 

I mitt empiriska material kan utläsas att den position som innebär att befinna sig på IM 

genererar en stress om att snabbt ta sig vidare. Vilket enligt min mening kan tolkas som 

en känsla av att ens respektabilitet (Skeggs, 1997) konstant sjunker under tiden på IM 

och att det gäller att rädda vad som räddas kan. Eftersom att tiden är oåterkallelig blir 

således tidsnormen som gäller för utbildningar permanent bruten. Det strukturella 

normbrott som ett skolmisslyckande innebär kan hävas genom att eleven bättrar sig, blir 
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behörig och slutför en utbildning, anpassar sig till normen osv. Men normbrottet i tid 

kommer som jag ser det ändå att förbli synligt i och med att tidsplanen blivit förskjuten. 

Dessa elever bär således med sig normbrottet in i framtiden och knyts till en position 

som enligt min uppfattning är svår att göra sig fri från. Intervjupersonerna talar om att 

de förlorar tid (Lovén, 2015) på att befinna sig på IM och stressen över att komma 

vidare kan enligt min mening även kopplas till omgivningens och då särskilt 

föräldrarnas förväntningar. Positionen på IM genererar som jag har förstått det en 

utdragen beslutsprocess som kan ge utrymme för eleverna att förankra sina 

framtidsvisioner och ge goda förutsättningar för att göra välgrundade val. Men den 

utdragna beslutsprocessen kan också skapa utrymme för värdering av självkonceptet 

genom det perspektiv som deras position genererar och föda ambivalens (Bauman, 

2002) inför deras framtidsvisioner och den egna förmågan. En av de slutsatser som jag 

kommit fram till i studien är att obehöriga elever kan komma att göra anpassade och 

kompromissade (Gottfredson, 1981) val i syfte att tillgodogöra sig respektabilitet 

(Skeggs, 1997). Tillvaron på IM sträcker sig över förhållandevis lång tid ur ett 

utbildningsperspektiv och ger förutsättningar för att elevernas position genererar ett 

stigma. De intervjuade talar om sin position på IM som ett hot mot deras sociala värde 

och respektabilitet. Som jag ser det genererar detta en stress om att ta sig från positionen 

snarast. Detta bäddar för ökad motivation till att genomföra kompromisser som i sin tur 

riskerar att leda till en jojo-tillvaro (Lovén, 2015) om det val som kompromissen utgör 

resulterar i att bli ett fel- eller omval alternativt kan framtidsvalet komma att förhalas. 

Intervjupersonerna skapar mening med sin tillvaro på IM genom att hävda att 

situationen är annat än tidsförlust, t ex en möjlighet att tänka igenom sitt beslut osv. 

Intervjupersonernas självmarginalisering och känsla av att ha en lägre respektabilitet 

(Skeggs, 1997) kan riskera att bli en självuppfyllande profetia (Weick, 1995), ett stigma 

som inte kommer kunna avskrivas ens med förbättring och att kompensera med hårt 

arbete och följsamhet gentemot normer. Det för som jag ser det med sig en risk om en 

ambition att överprestera för att gottgöra sitt normbrott och för själva kunna känna sig 

nöjda med resultatet och betrakta sig som likvärdiga andra personer.  

Intervjupersonerna som deltar i studien visar på att skolmisslyckandet tillskrivs dem 

själva alternativt skolan beroende på hur de talar om och förklarar sitt skolmisslyckande 
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(Gausel & Leach, 2011). Oavsett om det anses vara dem själva eller skolan som bär 

skulden till skolmisslyckandet är önskan den samma från både individ och 

samhällsperspektiv; att förflytta individen från den position som tillskriver den 

skolmisslyckandet (IM). Skillnaden mellan de olika perspektiven består enligt min 

mening av synen på vem som bär ansvaret för projektet att förflytta individen från 

positionen, om det är individen själv eller om det är skolan. 

Normer och skolmisslyckande i relation till framtidsplanering 

De skam- och skuldkänslor som uppkommer vid normbrott kan som jag ser det leda till 

en självreducering och ett kompromissande (Gottfredson, 1981) i individens studie- och 

yrkesval utfört av individen själv, vilket påverkar villkoren för val och väljande. Om 

individen sannolikt upplever skam- och skuldkänslor till följd av normbrott är det enligt 

min mening troligt att individen också blir mer benägen att kompromissa. Individens 

syfte med kompromissen blir då att återbringa ordningen och gottgöra för sin störning 

(Weick, 1995). Detta kan som jag ser det reducera individernas upplevda 

handlingsfrihet och handlingsutrymme och påverkar på så sätt deras handlingshorisont 

(Hodkinson och Sparkes, 1997).  

Diskussionerna i samhällsdebatten är enligt min mening tydligt färgade av en 

institutionell synvinkel och utgår ifrån institution och inte person även då den uttalade 

avsikten är att framhäva individernas perspektiv. Jag ställer mig kritisk till hur de 

personer som bryter mot utbildningsnormen framställs i media och hävdar att dessa 

reportage har utbildningsnormen som utgångspunkt för den bild de förmedlar.  

De institutionella ramarna med betygskrav och urval som verkar selektivt gör att dessa 

elever ha färre valalternativ och kan generera en bild av att deras valsituation är mer 

spartansk än behöriga elevers. Att ha blivit fråntagen sin valmöjlighet signalerar enligt 

min mening om omyndighet inför ansvaret för sin framtidskonstruktion vilken de 

intervjuade reagerar olika på. Vissa reagerar med en önskan om att skärpa till sig och 
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förbättra sig medan andra blir förnärmade och vill återta sin valmöjlighet och rättfärdiga 

sig själva och deras rätt att välja fritt trots att de inte uppfyller normen. De obehöriga 

eleverna anförtros inte med ansvaret för att fatta kloka beslut för sin framtid och med 

utbildningssystemets strukturer och urvalskrav fråntas dem sina valmöjligheter. 

Intervjupersonerna upplever sig utsorterade via urval till skillnad från de elever som är 

behöriga till gymnasiet och får möjlighet till självsortering (Skolverket, 2004). 

Utsorteringen fråntar enligt min mening de obehöriga eleverna ansvaret för att planera 

sin framtid och deras position blir då låst till IM om de önskar fortsätta sin utbildning. 

Dessa elever får senare, när de gjort sig behöriga till gymnasiet, möjlighet att 

självsortera sig. Då öppnas även upp för självsortering till normativa positioner och 

alternativ som förväntas av elever som brutit mot utbildningsnormen. För att tidigare 

kunna få tillgång till självsortering kan eleverna komma att genomföra en kompromiss 

och välja ett alternativ som är tillgängligt för dem genom exempelvis lägre 

antagningskrav. Att genomföra en kompromiss kan som jag ser det även vara ett sätt för 

eleven att uttrycka och visualisera sitt ansvarstagande för sin framtidskonstruktion. Att 

ha tillgång till något val betraktas i allmänhet som friare och bättre än att inte ha något 

val, även om valmöjligheterna består av alternativ som är ointressanta för individen. 

Detta förflyttar enligt min mening fokus från valalternativen till själva valmöjligheten i 

sig och det viktiga blir då inte innebörden av valet utan möjligheten till att välja. Detta 

förstärker enligt min mening angelägenheten om att genomföra kompromisser 

(Gottfredson, 1981) då en valbar ersättningsförströelse (Bauman, 2002) ur detta 

perspektiv får ett mer attraktivt ljus över sig än vad samma alternativ hade haft om 

andra eller fler valmöjligheter också hade varit tillgängliga. Valmöjligheten blir då 

värdefull för individen på så sätt att det ger tillgång till att få ta ansvar för att genomföra 

ett val. Det handlar som jag förstått det mer om att uppnå myndighetsstatus än om själva 

kontentan och innehållet av valalternativet. 

En utdragen situation i tid ger enligt min mening en långsammare beslutsprocess där 

beslut kan ges tidsutrymme till att förankras men också kan upplevas så långsamt att det 

känns som att rörelsen mot framtidsvisionerna avstannat. Det finns som jag ser det en 

risk med den utdragna processen då den kan orsaka att individerna knappt har styrfart 

för sina beslut eller tappar arbetstempot i rörelsen mot de önskade framtida 
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sysselsättningarna. Det kan generera en känsla av att hela tillvaron står still och ge 

upphov till att individer upplever deras ansträngningar saknar effekt och därigenom blir 

meningslösa. Som jag ser det riskerar eleverna då att förlora både hopp och motivation 

samt falla för frestelsen om att under kompromiss välja en ersättningsförströelse i syfte 

att snabbare komma ur den stiltje som kan upplevas. Det öppnar upp för funderingar 

kring huruvida intervjupersonernas ändrade planer är ett uttryck för att de fått en mer 

realistisk världsbild eller om det är uttryck för att de fått sina drömmar krossade. 

Det är tydligt i intervjupersonernas berättelser att de i sina framtidsplaneringar förhåller 

sig till svenssonlivet (Lovén, 2015) som norm vare sig en sådan typ av tillvaro önskas 

eller ej. Men Svenssonlivsnormen verkar inte vara avgörande för definitionen av att 

vända misslyckande till att lyckas. Det verkar som att det finns alternativa sätt att 

tillskriva sig lyckande som befinner sig bortom Svenssonlivsnormen, t ex genom att 

göra karriär.  

Normer verkar enligt min mening stärka andra normer och intervjupersonerna uttrycker 

att de inte har råd med hur mycket normbrott som helst utan att riskera respektabiliteten. 

Alternativt kan normbrottet ses som så stort att det inte är någon idé att sträva efter att 

följa normen och istället banas väg för ytterligare normbrott. Att avskriva sig tidigare 

normbrott som t ex position på IM antyder intervjupersonerna förväntningar om att 

kunna göra genom att förstärka följsamheten gentemot andra normer t ex Svenssonliv, 

könsnormer osv. 

De intervjuade personerna uttrycker att motivation och vilja att åstadkomma något 

samhällsnyttigt är variabler som ökar deras respektabilitet (Skeggs, 1997) och deras 

sociala värde. Detta leder enligt min mening till att attraktiviteten för de valalternativ 

som betraktas vara samhällsnyttiga ökar och upplevs som mer tillgängliga genom den 

sociala bekräftelsen. Att välja ett av dessa alternativ som betraktas vara samhällsnyttiga 

är även en strategi för att anhålla om en chans till anpassning sig till normen. Det 

framgår i intervjuerna att motivation och/eller en samhällsnyttig framtidsplan upplevs 

vara nyckelfunktioner för att deras framtidsval ska betraktas som respektabla av deras 

omgivning. Detta leder som jag ser det till att de elever med erfarenheter av att ha brutit 

mot utbildningsnormen upplever sig vara tvungna att redogöra för sin motivation inför 
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genomförandet av sina framtidsplaner eller välja något alternativ som anses vara 

samhällsnyttigt. 

Framtida forskning 

Det hade enligt min mening varit intressant att genomföra en mer omfattande studie på 

samma ämne med en större urvalsgrupp och i syfte att öka generaliserbarheten. Min 

studie har visat att personerna som medverkar förskjuter resonemanget kring framtiden 

till att få tillgång till valmöjligheter. Detta skulle jag vilja se mer forskning kring. 
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Slutsats 

Elever som är obehöriga till gymnasiet talar om positionen på IM som att bli utsorterad 

via utbildningsstrukturens behörighetskrav och att därigenom fråntas sina 

valmöjligheter. När elever fråntas valmöjligheter fråntas de även förtroendet för att ta 

ansvar för sin framtidskonstruktion. De personer som jag intervjuat talar om sin position 

på IM som en omyndighetsförklaring gentemot deras förmåga att välja och ta ansvar för 

sin framtid. Det framkom även i intervjuerna att närvaron av framtidsvisioner är 

avgörande för de intervjuades motivation och handlingskraft. 

De intervjuade talar även om att deras position genererar motivation till att återerövra de 

fråntagna valmöjligheterna och en önskan om att passa in och följa de rådande 

normerna som finns kring utbildning. Detta ökar attraktiviteten för samtliga 

valalternativ, oavsett om alternativen enligt individen är genuint intressanta eller ej, 

detta ökar således även motivationen till att genomföra kompromisser. 

Intervjupersonerna uttrycker att detta påverkar deras resonemang kring framtiden då de 

förhåller sig till normer som är tidsförankrade vilket utvecklar en stress som ökar 

motivationen att snabbt välja ett tillgängligt alternativ istället för att metodiskt och 

strategiskt genomföra sin framtidskonstruktion. De intervjuade talar om sin position på 

IM som en brytpunkt som genererar extra tid till eftertanke kring både position och 

situation vilket föder ambivalens och genererar ett normativt riskbedömningstänk. 

Avslutningsvis konstaterar jag att personerna som ingår i studien beskriver att deras 

position förskjuter fokus i resonemanget kring framtiden från innehållet och innebörden 

av olika valalternativ till att överhuvudtaget få tillgång till valmöjligheter. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide 

Frågor: 

• Berätta om dina framtidsplaner 

o Vad vill du göra i framtiden? 

§ Gymnasieprogram? 

§ Efter ev. gymnasieutbildning? 

§ Annat? 

o Berätta om dina studier på IM  

§ Vad läser du? 

§ Hur länge har du gått på IM? 

• Berätta om hur det var på högstadiet 

o Vilka var dina framtidsplaner när du gick på högstadiet? 

o Vad tror du att andra tänkte om dina framtidsplaner när du gick på 

högstadiet?  

• Berätta om gymnasievalet 

o Vad tänkte du om gymnasievalet när det var dags att välja i nian? 

o Hur gick det till när du valde i nian? 

o Visste du i nian att du skulle hamna på IM?  

o Vad tänkte du om IM på högstadiet? Vad tänker du om IM nu?
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