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Sammanfattning 
 
Syftet med detta arbete var att belysa huruvida elever på en specifik gymnasieskola utvecklat 
negativa attityder till verksamheten. Om så var fallet, ämnade studien vidare söka svar på till 
vad inom skolans verksamhet eleverna var negativt inställda, samt vilka förväntningar de hade 
på skolan i nuet såväl som inför framtiden.    

För att söka svar på detta genomfördes en kvalitativ enkätundersökning bland elever på 
studieförberedande- (SP) respektive yrkesförberdande program (YP). I redovisningen av 
elevsvaren togs i vissa fall även hänsyn till kön.   

Elevsvaren indikerade att en viss grad av negativa attityder existerade på skolan, samt att 
det förelåg skillnader mellan programinriktningarna beträffande vad som utgjorde bäst 
respektive sämst med skolan. SP-eleverna ansåg arbetsbördan som det sämsta med skolan, 
medan YP-eleverna upplevde miljö och skolupplevelse som mest otillfredsställande. 
Elevsvaren pekade även mot att sociala faktorer utgjorde det bästa med skolan för båda 
grupper. Den största skillnaden bestod i att SP-eleverna ansåg kunskap/lärande som betydligt 
mer tillfredsställande än YP-eleverna. 

Vidare bestod elevernas förväntningar huvudsakligen i framtidsorienterade faktorer samt 
att det viktigaste för eleverna och då främst för killarna i nuet utgjordes av individuella 
livsprojekt. För tjejernas del var sociala, traditionella och individuella i princip av lika vikt.      
 
 
Denna C- uppsats är en del av lärarutbildningen på Luleå Tekniska Universitet.  
 
 
Nyckelord: modernisering, attityder, livsprojekt, individualisering, ungdom 
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1 Inledning 
 
Det råder väl knappast något tvivel om att ungdomarna är skolans huvudpersoner och att 
skolans verksamhet finns till för just dem. Vi ser det därför som naturligt att beskriva skolan 
ur deras perspektiv. En infallsvinkel som enligt professor och barn- och ungdomsforskaren 
Britta Jonsson, inte alltid varit självklar för den traditionella skolforskningen där fokus främst 
legat på skolans effektivitet i relation till olika utbildningsmål (Andersson 2001, s. 155). 

Ungdomarna har självfallet också en viktig del i dessa studier, men då endast som ”objekt 
för samhällets investeringar i utbildning”, som Jonsson uttrycker det. I traditionell forskning 
mäts skolans effektivitet i termer av hur väl ungdomarna tar till sig de krav som ställs på dem 
istället för att betrakta dem som individer med egen kapacitet att reflektera över mening och 
mål med sin skolgång såväl som aktörer delaktiga i sin egen socialisation.  

Vidare lever vi i en tid där omfattande samhälleliga, sociala och kulturella förändringar 
pågår och har pågått under ett par hundra år, vilket naturligtvis även parallellt har och har haft 
en inverkan på ungdomars förhållningssätt till skolan. Olika faser eller ”vågor” i samhällets 
och skolans utveckling förändrar sålunda ungdomars inställning till skolan och dess 
verksamhet (ibid. s. 80)  

Det svenska samhället har inom loppet av två sekel förändrats på en rad punkter. Dels har 
nationalstaten försvagats vilket har lett till en upplösning av det traditionella arbetarsamhället, 
dels har det industriella samhällets tonvikt på ekonomisk och materiell produktion förskjutits 
till kommunikation och information. Ny kommunikationsteknologi såsom interaktiva 
multimedier samt andra tekniska landvinningar har fått konsekvenser för såväl politik och 
pedagogik som kultur. En sådan omfattande kulturell förändring som medieexplosionen 
påverkar, både ungdomars utveckling av den kulturella identiteten likväl som deras 
socialisation in i vuxenvärlden.  

Förändringar i skola, samhälle och ungdomskultur utvecklas sida vid sida. 
Ungdomskulturen och hur denna kommer till uttryck kan därmed inte ses som någon isolerad 
företeelse eftersom ungdomsåren är en tid då identitet, normer och värderingar utvecklas mer 
än under någon annan tid i livet och som sker individuellt såväl som i grupp.    

Individers gruppanknytningar, tillsammans med en rad andra faktorer, hjälper till att forma 
individens attityder mot olika fenomen (Krech et al. 1962, s. 191). I vissa fall kan dock 
attityder utvecklas i negativ riktning mot specifika objekt varav ett sådant objekt mycket väl 
kan utgöras av skolan och dess verksamhet.     

Under verksamhetsförlagd utbildning, har vi såväl som verksamma lärare uppmärksammat, 
att flertalet elever, till synes, har negativa attityder till undervisning och övrig skolverksamhet 
istället för att se denna som något meningsfullt och värdefullt för deras egen personliga 
utveckling.  Lärarna upplever ett dilemma med att få varje elev att utveckla alternativt 
återskapa en ”positiv inställning till lärande” och att ta ett ”personligt ansvar för sina studier” 
som gällande styrdokument för de frivilliga skolformerna uttrycker det (Lärarförbundet 2001, 
s. 40, 46).  

Med anledning av denna problematik är det sannolikt att även vi i vår framtida profession 
som gymnasielärare, kommer att möta liknande svårigheter. För vår egen del ser vi därför ett 
behov av att få insikt i och kunskap om vad elevers eventuellt negativa inställning gentemot 
skolans verksamhet grundar sig i. Detta för att få vägledning kring hur vi kan skapa en god 
undervisningsmiljö som upplevs meningsfull för eleverna såväl som för oss själva samt 
möjligen fungera som en inspirationskälla till redan yrkesverksamma lärare. Därmed blir 
elevernas åsikter och attityder gentemot skolan en självklar utgångspunkt för denna studie. 
Syftet med denna studie samspråkar för övrigt väl med Lindblads (2001) åsikt, att det ligger 
rätt i tiden att ”se barn och ungdomar som aktörer” i skolans värld istället för att som i 
traditionell forskning – se dem som objekt (Andersson 2001, s. 79). 
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2 Syfte 
 
Syftet med detta arbete är att belysa huruvida elever på en specifik gymnasieskola utvecklat 
negativa attityder till skolan och dess verksamhet. Om det förefaller på så vis, ämnar denna 
studie ytterligare söka svar på: 
 

• till vad inom skolans verksamhet eleverna är negativt inställda, samt 
• hur skolan uppfattas av ungdomarna själva, det vill säga, vilka förväntningar de har 

och vilken betydelse skolan har för dem i nuet såväl som för det framtida livet.   
 
3 Metod 
 
För att söka svar på dessa frågeställningar valde vi att utforma en kvalitativ enkät för eleverna 
på den specifika skolan att besvara, vilken syftade till att ”identifiera eller upptäcka ännu icke 
kända […] företeelser, egenskaper eller innebörder”, till att eleverna är eventuellt negativt 
inställda (Svensson & Starrin 1996, s. 55).  
 
3.1 Enkätens utformning 
 
Eftersom arbetet främst syftade till att mäta elevernas attityder, det vill säga, deras tankar, 
känslor och åsikter kring skolans verksamhet i stort, ställdes merparten av frågorna som 
öppna sådana (Trost 2001, s. 11), med anledning av att vi inte ville styra dem med vårt vuxna 
perspektiv. Trost (2001) varnar dock för denna typ av frågeställningar eftersom han anser att 
denna form av datainsamling kan medföra ett tidsödande arbete då svaren är handskrivna och 
därmed kan bli svårtydda. Vidare kan de givna svaren uppvisa stora skillnader eftersom en del 
elever kan skriva långa och detaljerade svar medan andra endast skriver ett par ord eller 
ingenting alls. Somliga kan även gå utanför ämnet ifråga, vilket i sin tur kan försvåra 
bearbetningen av materialet ytterligare (ibid. s. 72ƒ).  

Enkäten bestod dock – varningssignaler till trots – främst av öppna frågor eftersom vi 
ansåg att dessa kunde medföra en del vinster. Öppna frågeställningar kan nämligen ofta 
innehålla en hel del annan värdefull information eftersom respondenterna på så vis får 
möjlighet att både tänka och tolka fritt (ibid. s. 78). Vidare har endast ett fåtal sakfrågor 
formulerats, vilkas enda syfte var att tillhandage den information som krävdes för att vid 
bearbetningen indela respondenterna i fyra kategorier, det vill säga, efter kön och 
studieinriktning (ibid. s.18ƒ).  

Dessutom utmärks enkäten av ett enkelt språkbruk, dels med hänsyn till målgrupp, dels 
med anledning av att vi inte ville riskera att någon av frågeställningarna skulle komma att 
misstolkas (ibid. s. 80). Likaså har värdeladdade ord undvikits då dessa har en benägenhet att 
påverka svaren (ibid. s. 86).  

Enkäten präglades vidare av en hög struktur, det vill säga, att frågorna belyste det aktuella 
ämnet och inte så mycket annat. Frågornas standardisering var däremot låg, vilket främst 
berodde på den höga förekomsten av öppna frågor som överlämnar en viss tolkningsfrihet till 
respondenterna själva (ibid. s. 58ƒ). Detta såg vi dock, och som vi nämnde ovan, enbart som 
berikande eftersom vi inte ville påverka eleverna med vårt vuxna perspektiv och inte heller 
styra dem att ta ställning till fasta svarsalternativ eller påståenden, utan att istället låta dem få 
möjlighet att uttrycka sin mening med egna formulerade ord.  
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3.2 Urval  
 
Med hänsyn till syftet och de frågeställningar som där ingick, var det naturligt att detta arbete 
endast utgick ifrån ett elevperspektiv, eftersom vi ansåg att eleverna bäst kunde besvara dessa. 
Av praktiska skäl utfördes studien på en specifik gymnasieskola inom Luleå kommun där 
några utvalda klasser fick besvara vår kvalitativa enkät.  Så långt det var möjligt togs en viss 
hänsyn till att elevunderlaget skulle utgöras av en någorlunda jämn könsfördelning samt 
utgöras ett tämligen jämnt underlag beträffande antalet elever från de två studieinriktningarna, 
det vill säga, yrkes- och studieförberedande program. Urvalet kan därmed betecknas som ett 
icke- slumpmässigt strategiskt sådant (Trost, s. 29ƒƒ).  

Själva urvalsförfarandet gick till på så vis att vi kontaktade ett antal utvalda lärare som 
undervisade inom olika programinriktningar på den specifika skolan för att få hjälp med val 
av lämpliga klasser innehållande jämn könsfördelning och ett tämligen jämnt elevunderlag 
som lämpligast kunde ingå i vår undersökning. Populationen kom sedermera att utgöras av tre 
klasser från YP med totalt 29 elever (11 tjejer och 18 killar) respektive två klasser från ett SP 
med totalt 39 elever (17 tjejer och 22 killar). Det totala antalet elever uppgick sålunda till 
totalt 68 elever varav 28 var tjejer och 40 var killar. Detta underlag motsvarade inte vår 
målsättning vad gäller population, vilket vi dock inte hade någon möjlighet att påverka.    
 
3.3 Bearbetning av data 
 
Vår avsikt var att utifrån insamlad data både utföra en fenomenologisk analytisk beskrivning, 
men även att nyttja hermeneutiska tolkningar för att försöka förstå elevernas subjektiva 
upplevelser och erfarenheter av skolan. Den fenomenologiska ansatsen innebär just att vi ville 
anta elevernas perspektiv, det vill säga, undersöka elevens upplevelse och beskriva den utan 
tolkning (Bryman 1997, s. 59). Samtidigt ville vi dra slutsatser och göra tolkningar utifrån det 
som framkom genom enkäterna och som eleverna beskrivit för oss, därför kan man säga att vi 
även här anlagt ett hermeneutiskt perspektiv (Patel och Davidson s. 25ƒ). Notera att vi vid 
exemplifieringen av givna elevsvar i redovisningsdelen återgivit dessa i oredigerad form 
(Svenska språknämnden 2000, s. 35). 

Fem av enkätens totalt elva frågor ingår i resultatredovisningen i kapitel fem. Till fråga 
fyra genomfördes en attitydmätning inspirerad av Guttmanskalan som i korthet innebär att 
man vid konstruktionen bestämmer sig för ett visst område att studera, vilket i det här fallet 
representerade elevernas attityder till skolan (Trost 2001, s. 138ƒ). Svaren delades därefter in i 
fem värden och där värdet (--) fick symbolisera de respondenter som vi upplevde var starkt 
negativa och där (++) symboliserade det motsatta, det vill säga, starkt positiva till skolans 
verksamhet. Genom denna attitydmätning sökte vi uppnå en förståelse för till vilken grad 
eleverna var negativt inställda till skolans verksamhet (se figur 1. kap. 5).   

Till den efterföljande frågan (fråga fem), nyttjades kategorisering som analysmetod då vi 
sökte reducera den mängd faktorer som framkom genom elevsvaren till vardera delfråga, det 
vill säga, det bästa respektive det sämsta med skolan (Kvale 1997 s. 186ƒ). Bäst med skolan 
delades sålunda in i tretton kategorier och sämst med skolan i åtta, allt utifrån de givna 
elevsvaren. Eleverna gav dock många gånger flera svarsalternativ till vardera delfråga, varför 
vi beslöt oss för att tolka det förstnämnda som det för eleverna mest viktiga. Detta 
tillvägagångssätt syftade främst till att erhålla ett jämnt underlag beträffande antalet elever 
och svar. 

Genom enkätfråga tio sökte vi uppnå en större insikt i och förståelse kring elevernas 
förväntningar på skolan. Denna frågeställning var av Likert-typ och gick ut på att 
respondenterna tillhandhölls ett antal påståendesatser som de instämde med i varierande grad 
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utifrån en fyrgradig skala. Svarsalternativen varierade från stämmer mycket bra till stämmer 
mycket dåligt och har därefter fördelats procentuellt (se kap. 5, tabell 3).  

Slutligen kunde påståendena i enkätfråga nio, även dessa genom kategorisering, grupperas 
i tre huvudfaktorer: socialt inriktade, traditionella och individualiserade, som indikerade tre 
olika uppsättningar värden beträffande elevernas livsprojekt, det vill säga, vad de upplevde 
som viktigast för dem i livet just nu och inför framtiden. I denna fråga tog vi, likt föregående, 
endast hänsyn till elevernas förstnämnda svar, eftersom de många gånger angivit flera 
svarsalternativ även i denna frågeställning. Vi har också här, som vid fråga fem, antagit det 
första svaret som det för eleverna viktigast. Livsprojekten fördelning redovisas procentuellt, 
samt att vi i denna fråga även tog hänsyn till kön.  

 
3.4 Avgränsningar  
 
Av tidsmässiga och ekonomiska skäl samt med hänsyn till arbetets omfång har mängden 
utdelade och därmed resultatredovisade och analyserade elevenkäter begränsats. Dels 
omfattas studien endast av elever från en av gymnasieskolorna inom kommunen, dels bygger 
denna studie endast på en bråkdel av samtliga elever på de för undersökningen aktuella 
programmen: bygg-, energi-, omvårdnads-, idrotts- och naturvetenskapliga programmet. De 
tre förstnämnda utgörs sålunda av YP, medan de två sistnämnda av SP. Inom vardera av dessa 
program har endast en klass valts ut som undersökningsgrupp och vi har även avgränsat oss 
såtillvida att lärarna ej ingår i studien.  

Med hänsyn till ovanstående begränsande faktorer, det vill säga, ekonomiska, tids- och 
omfångsmässiga, har heller ingen hänsyn tagits till faktorer som social bakgrund, etniska 
härkomst etcetera. Av dessa nämnda skäl ingår heller inte alla enkätens frågor i 
resultatredovisningen i kapitel fem, utan endast de vi anser mest relevanta för studien.   
 
3.5 Material och disposition  
 
Eftersom detta arbete främst ämnar studera elevers eventuellt negativa attityder till skolan och 
dess verksamhet, är det relevant att inleda med en definition av begreppet sociala attityder 
och hur dessa formas, utvecklas och förändras. Detta sker i arbetets fjärde kapitel. För att 
definiera begreppet sociala attityder, har främst Individual in society (1962) av Krech et al 
och deras teorier använts. Eftersom boken endast återfanns utgiven på engelska vill vi påpeka 
att denna sammanfattande översättning utifrån bokens andra del till stor del utgörs vår 
personliga och språkliga tolkning.  

Vidare finns tre övriga områden värda att belysa i detta sammanhang. Dessa utgörs av 
samhället, skolan och ungdomarna och till denna teoretiska bakgrund, som också ingår i 
kapitel fyra, har en mängd litteratur varit behjälplig. Syftet med att i denna bakgrund anlägga 
ett historiskt perspektiv kring korrelationerna mellan dessa tre områden var att erbjuda läsaren 
ett tillräckligt underlag för en ökad förförståelse av de attityder ungdomarna har till skolans 
verksamhet idag. Vidare utgör dessa förkunskaper en viktig del av den referensram som 
behövdes för utformningen av enkäterna såväl som tolkningen av den data som senare erhölls.  

Till den historiska samhällsbeskrivningen i kapitel fyra, har främst Studies on youth and 
schooling in Sweden. ’Youth Life Projects and the Modernisation Process’ (1995, s. 67ƒƒ) av 
Jonsson varit till stor hjälp. Likt tidigare nämnd litteratur återfanns även denna endast utgiven 
på engelska och därmed utgår den sammanfattande översättningen även här till stor del av vår 
personliga och språkliga tolkning. I kapitel fyra där vi belyser skolans historiska utveckling 
har framförallt Richardsons (2004) Svensk utbildningshistoria Skola och samhälle förr och 
nu, såväl som äldre litteratur av samma författare, varit mycket användbar. Slutligen har 
Ziehes (1989) Kulturanalyser Ungdom, utbildning, modernitet samt Bjurströms bidrag i 
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Berggrens (2000) bok Fritidskulturer gett oss värdefull information och insikt i ämnet 
ungdom och ungdomskultur, vilket vi också presenterar i kapitel fyra.  

Till utformningen av de kvalitativa enkäterna har Britta Jonssons sociologiska studie av 
ungdomsgrupper publicerad i Ungdomarna, skolan och livet och i kapitel sju ’Skola som 
social arena’ av Andersson (2001, s. 153 ƒ) varit en stor inspirationskälla.  

Förutom dessa har en mängd annan litteratur varit behjälplig för en ytterligare utbyggnad 
av dessa tre områden. Även dessa kommer att refereras till i den löpande texten samt 
återfinnas och namnges i källförteckningen.  

De resultat som framkom genom de givna elevsvaren kommer att presenteras i 
resultatredovisningen i kapitel fem. Denna efterföljs av en diskussion i kapitel sex som syftar 
till att återknyta de resultat som framkommit i själva studien med den teoretiska bakgrund. 
Slutligen återfinns den kvalitativa enkät eleverna tilldelades och besvarade som bilaga. 

 
 

4 Teoretisk bakgrund 
 
4.1 Sociala attityder 

 
As man in his finite world is repeatedly forced to cope with the same object, the 
repeatedly evoked cognitions, feelings, and response dispositions become organized 
into a unified and enduring system – for man is an organizing and conserving 
animal. This entire “package” of particular beliefs, feelings, and response 
tendencies is henceforth always there, on the ready, whenever the individual is 
confronted by the appropriate object. In other words, he now has an attitude toward 
the object. 

 (Krech et al 1962, s. 137)  
 
Att skapa en attityd förutsätter, som ovanstående citat uttrycker det, att vi utvecklar tankar och 
känslor kring ett specifikt objekt. Likaså framkommer vår inställning till olika fenomen 
genom hur vi agerar i förhållande till objektet ifråga. Våra tankar, känslor och beteende kring 
olika objekt vävs samman och skapar därmed våra attityder, vilka utvecklas till allt som 
existerar i vår livsvärld. Ett sådant objekt utgörs av skolan, i vilken många av oss spenderar en 
stor del av vår tid och våra liv.    

Vi vill i och med denna inledande tankegång, be er som läsare ha skolan som objekt i 
åtanke när vi nedan definierar begreppet attityder, närmare bestämt, hur de formas, utvecklas 
och förändras. Notera dock att denna grovt sammanfattande översättning, hämtad ur, 
Individual in Society del II av Krech et al (1962, s. 137–273), i sin helhet utgörs av vår 
personliga tolkning, både språkligt och innehållsmässigt.   

 
 
4.1.1 Attityder – hur de formas 

En person kan ha åsikter och/eller tankar om något, vilka i sin tur är relaterade till personens 
känslor kring objektet ifråga och dessa är vidare relaterade till dennes beteende i förhållande 
till objektet, eftersom en människa bemöter olika fenomen beroende på de åsikter och känslor 
individen har inför objektet.  De tre delarna: tankar, känslor och beteende är därmed 
relaterade till varandra såtillvida att de tillsammans bildar ett system – ett system som i detta 
fall benämns attityd.  

Hur en människa, i sociala sammanhang, bemöter olika objekt styrs genom attityderna. 
Genom att känna till vilka dessa attityder är, blir det också möjligt att förändra eller till och 
med vända eventuella fördomar hos en människa såväl som beteendemönstret kring objektet 
ifråga. Om exempelvis ett politiskt parti är medvetet om folkets attityder kring olika 
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samhällsfrågor, kan det lättare förutspå folks beteende vid val och på så vis arrangera en 
plattform med den största dragningskraften.  

Attityder definieras som delar av ett system, ett system som i sig syftar på relationen 
mellan tre komponenter. Dessa benämner Krech et al på följande vis: den kognitiva 
komponenten av en attityd består av de åsikter och tankar individen har om objektet ifråga; 
känslokomponenten refererar till de känslor som är kopplade till objektet; och slutligen 
beteendekomponenten som inkluderar alla beteendefärdigheter associerade till attityden.  

När dessa komponenter ingår i ett system blir de genast beroende av varandra, och en 
förändring av åsikten kring objektet ifråga producerar sålunda även en förändring i individens 
känslor och beteende gentemot detta. Vidare kan samtliga attitydkomponenter variera i grad 
av mångsidighet, men generellt sett, förklaras en attityd alltid som antingen för eller emot 
något.  

Det är dock inte nog att beskriva endast riktningen av en individs attityd mot ett givet 
objekt. Oftast är det även nödvändigt att specificera graden av hur pass mycket för eller emot 
något man är och vilken graden är bestäms genom den enighet som finns mellan samtliga 
attityder hos individen.  

Förutom att åsikter, känslor och beteendet tillsammans formar våra attityder, så formas 
även klasar tillsammans med andra och dessa ger i sin tur ger ett gemensamt mönster och 
bildar så kallade attitydkonstellationer. Graden av denna enighet kan ses om en indikation av 
enighet i individens personlighet. Vissa attitydklasar karaktäriseras av en hög grad av 
harmoni, vilket innebär att individen är starkt för eller emot objektet. Attitydklasar som inte 
harmonierar med varandra i lika hög utsträckning tyder på att individens normer inte är lika 
starkt förankrade och möjligen lättare att förändra och kanske till och med vända.  
 
 
4.1.2 Attityder – hur de utvecklas  
   
Om vi ska försöka förutspå beteenden hos människor under längre perioder och försöka 
kontrollera deras agerande i olika sammanhang, så måste vi först förstå hur attityder utvecklas 
och förändras, vilket förutsätter att vi studerar individers begär, informationsintag, 
gruppanknytning och personlighet.  

För att kunna hantera olika problem och för att kunna tillfredsställa sina egna begär 
utvecklar individen attityder. Antingen utvecklas välvilliga eller icke välvilliga beroende på 
om dessa tillfredsställer individens begär eller inte.  

Attityder utvecklas dock inte bara genom begäret, de kan även formas genom det 
informationsintag individen utsätts för och illustrationerna av hur denna information intas är 
många. Om vi föreställer oss att folket i en kommun vet lite om kemisk och biologisk 
krigsföring och därför inte utvecklat attityder kring detta. Senare publicerar en tidning en serie 
fatala beskrivningar om ett nuvarande läge som beskriver hur sådan åverkan kan se ut. Genom 
att läsa artiklarna lärde sig många om vad massiv skadegörelse av sådan krigsföring kan 
medföra. Som ett resultat av detta kan negativa attityder mot denna krigsföring utvecklas och 
en positiv till avveckling och kontroll av sådana medel formas. I detta fall är information en 
bestämdhet av attityden och inte en attitydklase i hela kontexten eftersom attityden bestäms 
endast via det informationsintag och ingen hänsyn tas då till de övriga komponenterna. 

Vidare har många av attityderna hos individen sin källa och sitt stöd i gruppen individen 
har sin lojalitet till. Personens attityder, värderingar och normer mot olika objekt tenderar 
nämligen att samstämma med den gruppen har som personen ifråga ingår i och för att 
bibehålla sina attityder måste individen skaffa sig stöd från likasinnade personer.   

Om vi fullt ska förstå utvecklingen av attityder hos individen, måste vi sålunda undersöka 
individens gruppanknytningar, gruppmedlemskap samt gruppidentifikationer.  
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Vi har sett att en effekt på attitydutvecklingen är att försöka producera en enighet av attityder 
hos medlemmar i olika sociala grupper för att på så vis stärka gruppanknytningen. Men i 
centrum av enighet, har vi också sett avskildhet och en stor faktor som ger spridning i 
grupperna är existensen av personlighetsskillnader mellan individerna.  

 
 
4.1.3 Attityder – hur de förändras 
 
Det finns två övergripande typer av attitydförändring, antingen kan den existerande attityden 
gå i motsatt riktning, det vill säga från positiv till negativ eller tvärtom, vilket kan benämnas 
motsägelseförändring.  En attityd kan dock även förändras i liknande riktning som den 
existerande vilket innebär att den kan öka i positivitet eller negativitet och kallas därför en 
samstämmig förändring.  

Det finns sju attityddrag som bestämmer dess mobilitet, vilka är följande: extremitet, 
mångsidighet, stabilitet, interkonnektivitet, harmoni, styrka och mängd av begär som attityden 
är relaterad till.   

Mer extrema attityder är mindre benägna att förändras och därmed mer resistenta mot 
förändring. Extrema attityder är mer säkert hållna än mindre extrema och därför mer 
resistenta till förändring. En enkel attityd är mer skeptisk till motsägelseförändring än vad en 
mångsidighet attityd är och i motsats kan vi förvänta oss att attityder med hög grad av 
mångsidighet är något enklare att flytta i samstämmig riktning än enkla attityder. Detta gäller 
även för stabilitet där attitydkomponenterna hjälper varandra likvärdigt. Ett ostabilt system är 
i motsats till ett stabilt relativt ostrukturerat på grund av oordning mellan komponenterna och 
kan därmed lättare förändras i motsatt riktning. Vidare bestäms attityddragens mobilitet 
genom dess interkonnektivitet, det vill säga, genom den relation som existerar mellan samtliga 
attitydklasar, och harmonin i dessa påverkas vidare av till vilken grad de harmonierar med de 
övriga attityderna i klasen. Slutligen påverkas attityden av styrkan och mängden av begär som 
attityden är relaterad till.  

Vi har nu sett att när attityder en gång är formade, så uttrycks de inte enbart genom 
originalbegären involverade i deras formation, utan även andra begär – ett begär leder 
nämligen ofta till ett annat. Hur pass resistent en attityd är till förändring beror dessutom på 
styrkan och mängden av det inflytande som serverats utifrån, det vill säga via 
massmedia/folks åsikter i allmänhet och dylikt, som individen mer eller mindre kan motstå. 
En attityd som däremot och redan från början är baserad på starka och mångsidiga begär blir 
därmed relativt immun till motsägelseförändring. 

Attitydens mångsidighet lutar sig delvis på individen, eftersom vissa individer lättare blir 
offer för en allmän övertalningsförmåga som tenderar att göra dem mer mottagliga för alla 
övertalningsmedel, medan andra är mer resistenta mot denna form av övertalning. Detta 
innebär att det kognitiva behovet och personstilen påverkar personens mognad till att 
acceptera en förändring.  

Vidare kan attityder med starkt socialt stöd i en grupptillhörighet vara svårare att förändra 
eftersom en person som värderar sitt gruppmedlemsskap högt tenderar att klamra sig fast vid 
de attityder som gäller för den aktuella gruppen för att på så vis bibehålla sin status.  

Huruvida ny information kan komma att förändra attityder hos individer beror på vilken 
kommunikationssituationen är, karaktären och formen av den, såväl som kontentan av 
budskapet. Tre karaktärstyper av kommunikationssituation som influerar effektiviteten hos 
propagandisten är: grupp i jämförelse mot enskilt lyssnande; allmänna i jämförelse mot 
privata förbindelser; och gruppens beslut i jämförelse mot ett auktoritärt föredragande. 
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Gruppgehör har visat sig vara mer effektivt än enskilt, men bara om majoriteten av gruppen är 
för kommunikatörens hållning. Gruppens gehör blir dock mindre effektivt om majoriteten av 
gruppen är emot kommunikatörens hållning.  

En individs gruppmedlemsskap bestäms genom i vilken mån individen anpassar sig efter 
gruppens normer. Om en ny medlem känner sig osäker på sin status, kommer denne medlem 
mer sannolikt att inta de tillåtna attityderna för att på så vis uppnå ett godkännande såväl som 
för att säkert bibehålla sin status. Graden till vilken den nya medlemmen värderar sitt 
medlemskap bestämmer sålunda gruppens makt över individen. Endast om den nye 
medlemmen accepterar att anpassa sig till gruppens norm kommer den normen att effektivt 
reglera dennes beteende.     
 
 
4.2 Samhället från ett historiskt perspektiv 
 
Som nämndes inledningsvis har samhället genomgått och genomgår än idag stora 
förändringar. Innan vi kommer in på detta är det dock nödvändigt att först definiera en rad 
återkommande begrepp och till dessa hör modernisering, livsprojekt och det sociala 
kontraktet.  
 
4.2.1 Några central begrepp 
 
De samhälleliga förändringar som pågått under de senaste 200 åren kan indelas i olika faser 
och beskrivas i termer av modernitet, senmodernitet och postmodernitet (Andersson 2001, s. 
81). Även annan terminologi används för att beskriva denna utveckling såsom; 
(sen/post)modernism samt (sen/post)modernisering men oavsett vilket prefix som knuts till 
kärnan ”modern” pekar dock samtliga på en viss tidsmässig ordning.  

Eftersom samhällets villkor förändrats genom åren och med tiden fortsätter att förändras 
ställs även nya anspråk och krav på samhällets uppväxande generation – ungdomarna (ibid. s. 
122ƒ). Men då den uppväxande generationen oftast har andra förhoppningar och krav inför 
sin framtid än den äldre generationen hade, ställer de i sin tur också nya krav och anspråk på 
samhället självt. I ett försök att beskriva och att förstå relationen mellan å ena sidan 
”samhällets eller statens förändrade ansvar och krav på sina medborgare”, och å andra sidan 
”individers anspråk och ansvar inför samhället”, kan begreppet det sociala kontraktet 
användas. Ett begrepp som i sig implicerar ett ömsesidigt avtal eller samverkan där ett ”utbyte 
av erbjudanden och skyldigheter” sker i båda riktningarna. 

Enligt den klassiska teorin om det sociala kontraktet – som för övrigt härstammar från 
upplysningstiden och den engelske, tillika politiskt radikale filosofen Thomas Hobbes (1588-
1679), förmodades att människan enbart drevs av egoistiska krafter. Hobbes ansåg nämligen 
att individen endast var motiverad att ”underkasta sig” samhällets krav, ”skyldigheter och 
restriktioner”, så länge som samhället i sig medverkade till eller erbjöd möjligheter för 
individen att förverkliga sina egna behov. Behovet av att få leva ett tillfredsställande eller 
framgångsrikt liv. Vad den enskilda individen upplever som särskilt fördelaktigt för egen del, 
hänger dock samman med de egna värderingarna och livsprojektet, det vill säga, det som 
individen anser vara viktigt att uppnå eller förverkliga i det nuvarande livet såväl som i  
framtiden. Värderingarna om vad som utgör ett bra liv och vad som utmärker en god 
samhällsmedborgare har emellertid en tendens till att förändras från en tid till en annan, för 
när samhället och dess villkor genomgår förändringar ställs också nya krav på dess 
medborgare, likväl som medborgarna ställer nya anspråk på samhället.  

Eftersom skolan har i uppgift att förena skolungdomarnas behov, intressen och 
framtidsförväntningar, med samhällets behov av reproduktion av goda samhällsmedborgare 
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och god arbetskraft, kan också skolan i egenskap av samhällsinstitution, betraktas som 
förmedlare av det sociala kontraktet.  

Då den samhälleliga utvecklingen påverkar skolans verksamhet och villkor, påverkas även 
ungdomarna och i sin tur deras värderingar i mångt och mycket. Av den anledningen är det 
särskilt intressant att studera de attityder ungdomarna har idag till skolan och dess 
verksamhet. För att detta ska vara möjligt är det dock nödvändigt att anlägga ett historiskt 
perspektiv för att i någon mån få en bättre förståelse för de ungas livsvillkor idag och därmed 
en bättre förståelse för i vad deras attityder har sin grund. I det följande ges därför en 
sammanfattande bild av: det svenska samhällets och därmed skolans historiska utveckling; det 
sociala kontraktets historiska förändringar, och därmed folkets förändrade värderingar eller 
livsprojekt.  
 
 
4.2.2 Tre moderniseringsvågor  
 
Nedan följer de tre huvudsakliga faserna eller ”vågorna” av det svenska samhällets 
moderniseringsprocess, som kronologiskt utgörs av: den industriella moderniseringen som 
inleddes i Sverige i mitten av 1800-talet och som beräknas ha pågått till omkring mitten av 
1930-talet; den nationella moderniseringen framtill omkring år 1970, och slutligen den 
internationella moderniseringen som Sverige befinner sig i idag (Jonsson 1995, s. 67ƒ).   

Den första moderniseringsvågen karakteriseras av den industriella revolutionen i och med 
de omfattande sociala, ekonomiska och teknologiska förändringar som skedde under denna 
period. Förändringar som kraftfullt förnyade och förändrade hela bondelandet Sverige och 
dess samhällsliv. Under en jämförelsevis kort tidsperiod ökade den materiella välfärden 
allmänt hos folket på ett anmärkningsvärt sätt, och det är möjligt att påstå att grunden till det 
moderna och demokratiskt styrda välfärdssamhället Sverige, lades under denna period.  

Till de väsentligaste dragen i denna samhällsutveckling hör bland annat: den vidgade 
näringsfriheten och dess industrialisering såväl som kommersialisering; utvecklingen från 
skråväsende till parlamentariskt styrelseskick; en snabb befolkningsökning då man började få 
bukt med den höga barnadödligheten; kommunikationsväsendets snabba utveckling vilken 
möjliggjorde urbanisering och som i sin tur ledde till en allt större efterfrågan på folk med 
bättre utbildning i tätorterna (Richardson 2004, s. 52). Utvecklingen av det allmänna 
välståndet medförde ordnad socialvård såväl som fritid (ibid. s. 96).  

Under denna period avskaffades även barnarbetet och gränserna mellan arbete, socialt 
umgänge och vila blev mer tydliga. I och med detta blev denna nya fria tid något helt nytt och 
begreppet fritid myntades därmed (Berggren 2000, s. 270ƒƒ). Med detta nya fenomen följde 
även behovet av att organisera fritiden för barn och ungdomar, vilket öppnade möjligheten för 
den framväxande frikyrkorörelsen att införa, de så kallade, söndagsskolorna. Förutom 
söndagsskolorna började även andra folkrörelser såsom nykterhets-, arbetar- och 
idrottsrörelser och senare även staten att intressera sig för ungdomars fritid. Statens intresse 
för ungdomars fritid syftade dock främst till att förebygga olika problem som till exempel 
kriminalitet och sysslolöshet. Parallellt med dessa rörelser, tillhandahöll kommersiella 
entreprenörer offentliga nöjen såsom konditorier, danstillställningar, revyer, grillbarer och 
annat, vilket lade grunden för uppkomsten av den första svenska ungdomskulturen.     

Den senare delen av 1800-talet kan, som nämnts ovan, ses som en lyckosam period för 
utveckling av de stora folkrörelserna (Jonsson 1995, s. 68). Oavsiktligt skapade den 
industriella revolutionen även en motkraft i form av att dessa arbetsrörelser och fackförbund 
krävde förbättrade sociala och materiella villkor för medborgarna. I själva verket kom dessa 
organisationer och rörelser att spela en avgörande roll för Sveriges historiska utveckling, 
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eftersom dessa mycket väl kan betraktas som en introduktion till och en källa för de 
värderingar som kom att gälla för nästkommande moderniseringsvåg – den nationella.      

Sammantaget ger denna beskrivning antydningar om vilka genomgripande förändringar det 
svenska samhället genomgick inom många områden under 1800-talet, vilket i sig påvisar 
vilken betydelse utbildning och forskning måste ha haft under denna period (Richardson 
2004, s. 54). Det svenska bondesamhälles förändring till en relativt modern industristat kan 
helt enkelt inte ha varit möjlig utan ett någorlunda välutbyggt och effektivt skolväsende. Ett 
samhälle i denna intensiva utveckling utgjorde i sin tur en starkt påskyndande kraft, när det 
gällde att anpassa och reformera skolan efter ständigt nya samhällsbehov.  

Det svenska folkets allmänna värderingar var under denna period starkt relaterade till 
basbehovet för överlevnad i kombination med ett ödmjukt förhållningssätt och tacksamhet 
inför de frukter hårt arbete skänkte dem (Jonsson 1995, s. 68). Dessa puritanska värderingar 
var typiska för bondesamhällets villkor men var fortfarande giltiga vid tidpunkten för den 
snabbt expanderade industrialiseringen. Värderingar som för övrigt passade utmärkt in på de 
samhälleliga kraven och behoven av hårt arbetande, billig och disciplinerad arbetskraft.  

Livsprojektet som sådant var vanligtvis av starkt behovsmotiverat karaktär och av 
pliktkänsla, vilket i sig var nödvändigt för att få basbehoven tillfredsställda och därmed 
överleva.  

Den nationella moderniseringsvågen inleddes, som nämndes ovan, ungefär på 1930-talet. 
Det som främst utmärker denna samhälleliga utvecklingsfas var det snabbt expanderande 
svenska välfärdssystemet. Alla förväntades ”arbeta för det kollektiva målet, att gemensamt 
bygga upp den nationella staten” eller ”Det svenska folkhemmet” som det kom att kallas 
(Andersson 2001, s. 124ƒ). Privat materiell konsumtion och yrkeskarriärer uppmuntrades 
vilket kan ha sin förklaring i att den alltmer storskaliga massproduktionen behövde 
masskonsumtion och kompetent arbetskraft för att kunna expandera än mer.  

De generella värderingarna eller det sociala kontraktet kan närmast beskrivas som 
utåtriktade, karaktäriserade av solidaritet mellan arbetstagarna och rationell effektivitet i 
produktionsprocessen. Dessa värderingar stämde väl överens med idealet att skapa det 
gemensamma folkhemmet med fokus på god utbildning, produktion av materiell rikedom och 
social välfärd som skulle delas av alla. De dominerade och mest utbredda värderingarna under 
denna tid har sedermera kommit att kallas för ”materialistiska” eller ”traditionella” eftersom 
individernas belöning var den alltjämt stigande materiella levnadsstandarden och det 
offentligt finansierade välfärdssystemet.    

Utifrån detta är det möjligt att utläsa att denna generations livsprojekt var nära förbundet 
med att göra yrkeskarriär och att konsumera, genom vilket den individuella statusen kunde 
markeras (Jonsson 1995, s. 69). Men under 1960-talet när den nationella 
moderniseringsprocessen och dess materiella produktion nått sin höjdpunkt utvecklades anti-
materialistiska, anti-auktoritära, andliga och ekologiska motkulturrörelser bland den yngre 
generationen i Sverige liksom i andra västerländska industriländer. Trots att dessa rörelser 
hade sin grund i olika källor, hade de tillsammans ändå ett gemensamt mål – att ta avstånd 
från överdrivna materialistiska livsstilar för att istället sträva efter individualiserade och 
självförverkligande livsprojekt. Detta leder till vår beskrivning av värderingarna i nästa 
historiska fas – den internationella moderniseringen.  

 Denna fas inleddes under 1970-talet i en tid som utmärks av stora förändringar beträffande 
det svenska samhällets utveckling. Förmodligen kommer detta decennium alltid att bli 
ihågkommet som en tid av kriser av skilda slag, bland annat: oljekriser; världsomspännande 
miljökriser; ekonomiska kriser samt kriser orsakade av internationellt beroende. Ekonomin är 
till stor del internationaliserad, vilket för övrigt är en process som redan hade pågått under en 
lång tid men som accelererade under 1980-talet. Affärsavtal och ekonomiska investeringar 
utförs i snabb takt över de nationella gränserna tack vare omedelbar global elektronisk 
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kommunikation och informationsteknologi. Spekulation och snabba vinsthemtagningar 
verkade i högre grad än någonsin ha sin inverkan på den internationella ekonomin.   

Eftersom vi fortfarande lever mitt i den internationella moderniseringsvågen, påverkar 
denna process naturligtvis djupt både det svenska samhällets struktur men också den svenska 
nationalekonomin. Detta förhållande var dock särskilt tydligt under 1990-talet när 
marknadsekonomin erbjöds ta över ansvaret för delar av den sociala servicen då den 
betydande offentliga sektorn, med så många som 30 procent av den totala andelen arbetande, 
snabbt försvagades, allt under en tid av mycket ansträngd internationell ekonomi.  Som en 
konsekvens steg arbetslösheten mycket snabbt i Sverige och stora djupgående förändringar 
skedde inom produktionen. För att belysa de allra tydligaste förändringarna vad gäller 
samhällsvillkoren kan det i det här sammanhanget räcka att nämna ”internationaliseringen, de 
tekniska och elektroniska innovationerna och omstruktureringen av industrin, allt i riktning 
från stabilitet till flexibilitet och rörlighet” (Andersson 2001, s. 125). 

Enligt Jonsson (1995, s. 70) söker många artiklar och böcker som publicerats de senaste 
åren att beskriva och analysera moderna ungdomsfenomen som ungdomskulturer, 
ungdomarnas konsumtionsmönster, livsstil, etcetera. Allt som oftast konstateras det i denna 
litteratur att dagens unga människor känner sig rotlösa och vilsna. Detta med anledning av att 
det nya samhället och dess modernisering lett till att invanda mönster och dominerande 
traditioner inte längre ses som värdefulla verktyg för vägledning av de ungas livssituation och 
framtida liv. Moderniseringen har, enligt den tyske pedagogikprofessorn Thomas Ziehe, inte 
bara lett till en upplösning av sociokulturella normer och värderingar, utan också till en 
”kulturell friställning” bland dagens unga människor (Andersson 2001, s. 125). Med detta 
menar Ziehe att de unga, i mycket högre grad än den äldre generationen, idag har större frihet 
att skapa sina egna liv, det vill säga, mer fria att välja sina egna livsprojekt. Enligt Ziehe beror 
detta på att människor allt mer frikopplats från seder, religion, familjeband och traditioner, då 
dessa blivit överflödiga i och med samhällets tilltagande teknokratisering och kapitalisering.  
Detta har i sin tur lett till förändringar i människors, och då framför allt ungdomars, sätt att 
känna och tänka. Här menar Ziehe att en ny mänsklig subjektivitet vuxit fram (Ziehe 1989, s. 
155ƒ). Att samhällelig modernisering främst berör eller påverkar unga människor beror dels 
på att de ej är socialiserade samt dels på att de, till skillnad mot den äldre generationen, har 
färre minnen från förr. En närmare förklaring av vad begreppet subjektivitet innebär ges i 
kapitel 4.4.5.   

Dagens unga generation har ofta högre utbildning än någon tidigare samtidigt som de allra 
flesta också har sina basbehov täckta (Jonsson 1995, s. 70). Tack vare den snabba 
massmediala expansionen och internationella kommunikationen har även den förmodade 
bilden av framtida möjligheter breddats för alla unga människor. Allt detta ger både anledning 
och möjlighet för de unga i den tredje moderniseringsvågen att i allt större utsträckning lita på 
sig själv än tidigare generationer. Med andra ord är livsprojektet mer än någonsin överlämnat 
till individens självständiga val.    

Värderingarna eller det sociala kontraktet baserade på självförverkligande är typiska i ett 
välfärdssamhälle där basbehoven är tillfredsställda. Arbetet i sig är belöningen men bara så 
länge som det upplevs som kreativt, meningsfullt och ger möjlighet till personlig utveckling. 
Att testa och söka efter olika erfarenheter för att finna och utveckla den egna identiteten har 
högre prioritet än viljan att i första hand medverka och arbeta mot kollektiva mål och att 
utföra traditionella plikter. Här inkluderas även behoven av djupare personligt engagemang 
och arbetsansvar.   

Det som främst karaktäriserar det senmoderna samhället och som den unga generationen 
av idag har att förhålla sig till, bedöms vara den ”långtgående individualiseringen och 
sekulariseringen vid sidan av internationaliseringen” (Andersson 2001, s. 125ƒƒ). Denna 
utveckling sägs vara det främsta tecknet på modernisering, det vill säga, att befolkningens 
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värderingar, i takt med länders ekonomiska framsteg, utvecklats i en alltmer individualiserad 
riktning. Idag är ungdomarna sålunda och mer än någonsin tidigare hänvisade till att ta ett allt 
större personligt ansvar och utgå ifrån sig själva i sina val. Samtidigt som det kan vara mycket 
svårt för dem att göra genomtänkta och målinriktade val för framtiden i och med  samhällets 
snabba förvandling.   

Mot bakgrund av den moderniserings – och individualiseringsprocess som här beskrivits 
har socialisationens funktion också förändrats. Under den nationella moderniseringsvågen 
fanns en allmän mening om en ”normal eller framgångsrik individuell utveckling, och att en 
sund personlighet också var en moralisk och ansvarsfull personlighet”. Den äldre 
generationen hade i uppdrag att styra och att leda in de unga in i goda vuxenroller i det 
framväxande välfärdssamhället. Men under 1970-talet kom en vändning beträffande detta då 
ungdomar i stora skaror började ifrågasätta vuxenblivandet som förväntades av dem. De 
reagerade mot den äldre generationens etik och moral. 

Med denna sammanfattning av de tre moderniseringsvågorna vill vi påtala att dessa snabba 
och svårförutspådda förändringar när det gäller de sociala och materiella villkor såväl som det 
vardagliga livet naturligtvis påverkar oss som individer, våra värderingar och attityder. 
Allmänna värderingar förändras dock inte över en natt och inte ens från en generation till en 
annan. Likt en verklig havsvåg inte stannar av tvärt när en annan våg närmar sig, kan 
värderingar från en utdöende moderniseringsfas finnas representerad bland människorna långt 
efter att en ny våg rullat in. Medan en stor grupp individer kan förankra sina värderingar i 
enlighet med föregående vågs tradition, kan en annan grupp anta eller föredra en mer 
framtidsorienterad riktning och i och med detta utveckla motrörelser.  Det kan dock vara svårt 
att avgöra vad som hör till dåtiden och vad som egentligen hör till framtiden, särskilt som 
framtiden är så oförutsägbar.  
 
 
4.3 Skolan – från förr till nu 
 
Varje meningsfullt studium av skolan förutsätter att denna betraktas som en 
samhällsföreteelse, det vill säga, som en integrerad del av samhällets politiska, ekonomiska 
och sociala villkor (Liljeqvist 1999, s. 11). Om vi tänker oss de olika vågorna beträffande 
samhällets utveckling, har naturligtvis även skolans funktion och betydelse växlat starkt och 
parallellt med dessa perioder.  

Det är möjligt att påstå att förändringen från bondesamhälle till industristat under tiden för 
den industriella moderniseringsvågen, inte hade varit möjligt utan ett välutbyggt skolväsende 
(Richardson 2004, s. 54). Samhällets intensiva utveckling utgjorde sålunda en stark 
pådrivande kraft när det gällde att reformera skolan och anpassa den till nya krav i ett 
samhälle i ständig förändring i och med uppkomsten av nya yrken och arbetsuppgifter. Till 
följd av samhällets näringslivs- och produktionsutveckling under 1800-talet uppkom nya nya 
krav på kunskaper inom många olika områden. Bland annat krävde det växande 
handelsutbytet kunskaper i främmande språk såväl som nya yrkesutbildningar inom områden 
som slöjd, teknik, jordbruk och hushållslära (ibid. s. 80 ƒƒ).  

Den svenska befolkningen var dock, på det stora hela, läskunnig redan innan det svenska 
skolväsendets utbyggnad, vilket berodde på den allmänna kyrkoplikten och den obligatoriska 
kristendomsundervisning som rådde innan dess och som praktiskt taget nådde samtliga 
medborgare (ibid. s. 13). Före den industriella moderniseringen och utformningen av de första 
statliga och kommunala skolreformerna, hade sålunda kyrkan ansvaret för 
folkundervisningen. Trots att man inte kan beteckna folkundervisningen i kyrkans regi som en 
allmän skolplikt, var dock varje medborgare enligt lag tvungen att delta i 
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kristendomsundervisning såväl som att på söndagar undergå husförhör. I och med detta kan 
man säga att det svenska folket hade söndagsskoleplikt (ibid. s. 39ƒ).  

Ser man på skolans utveckling i ett långtidsperspektiv är det möjligt att tillmäta tillkomsten 
av 1842 års folkskolestadga som den av allra störst betydelse för industrialiseringen av det 
svenska bondesamhället (Richardson 1994, s. 44). Denna folkskolestadga var inte en läroplan 
i egentlig mening då det inte fanns några som helst bestämmelser för hur undervisningen 
skulle ordnas när det till exempel gällde skoltidens längd och klassindelning (Richardson 
2004, s. 55). Stadgan innebar däremot införandet av en obligatorisk och allmän 
folkskoleundervisning i vilken staten skulle ta det främsta ansvaret för alla medborgares 
uppfostran och undervisning. Under de följande fyra decennierna byggdes en skolorganisation 
upp som skulle täcka hela riket och där den nya folkskolestadgan kan sägas markera slutfasen 
på denna uppbyggnadsperiod. Parallellt med denna sexåriga och kommunala folkskola, där 
för övrigt de flesta svenskar utbildades, fanns även statliga läroverk.  

Förklaringen till införandet och utvecklingen av folkskolan under 1800-talet var, dels ett 
led i den successiva demokratiseringen, en väg till religiös fostran i en tid av kyrklig makt, 
dels ett svar på de sociala problem som uppkom i samband med den snabba 
befolkningstillväxten. Skolan var på så vis ett maktägande instrument för att skapa social 
kontroll – eller ett led i en allmän moderniseringsprocess, det vill säga, att skapa ”nya 
medborgare för ett nytt samhälle” (Rickardson 1994, s. 43ƒ).   

De två skolsystemen, folkskolan och läroverket, var helt skilda från varandra i funktion: 
det statliga läroverket hade i uppgift att utbilda statens ämbetsmän och rekryteringen dit 
skedde främst bland eller från städernas medelklass, medan den kommunala folkskolan hade i 
uppgift att utbilda alla övriga barn (ibid. s. 55ƒ). Som nämnts ovan, saknade folkskolan och 
läroverken all form av kontakt och fungerade därmed som två parallella skolformer, varför det 
för staten 1880-1950 blev en av de viktigaste uppgifterna att länka samman dessa till ett 
enhetligt skolsystem.   

Denna kortfattade sammanfattning innehåller de väsentligaste dragen i den tidiga 
utvecklingen av det svenska skolväsendet och sammanfaller med perioden för den industriella 
moderniseringsvågen. Under nästkommande samhälleliga moderniseringsvåg – den nationella 
–  började den moderna svenska skolan formas (Andersson 2001, s. 70). Detta med anledning 
av att två stora skolutredningar, 1949 års skolutredning och 1946 års skolkommission, drog 
upp riktlinjer för en förändring av den svenska skolan. Detta ledde till en försöksverksamhet 
med den nioåriga så kallade enhetsskolan, vilket 1950 resulterade i ett riksdagsbeslut om att 
hela Sverige på sikt skulle införa denna skolform (Richardsson 1973, s. 49). 1962 års 
riksdagsbeslut ledde fram till att skolan successivt skulle bli obligatorisk samtidigt som den 
skulle införas i hela riket och ändra namn till grundskolan.    

En något generaliserande bild kan ges av det svenska skolväsendets innehåll och 
förändring från 1900-talets början fram till det andra världskriget (Richardson 1994, s. 78ƒ).  
Till dessa hör: förlängningen av skolpliktstiden, det vill säga, från 6-årig folkskola till 9-årig 
enhetsskola; en övergång till heltidsläsning vilket resulterade i en förlängning av läsåret; 
skolans kvalitativa utveckling genom en kraftig minskning av antalet elever per klass (det var 
inte ovanligt med upp till 100 elever per klass under 1800-talet) samt utvecklingen av 
folkskolan (från kristendomsskola till medborgarskola). Det skedde även en förändring vad 
gäller undervisningsmetodiken där plugg- och rabbelpedagogiken som dominerat i tidigare 
kristendomsskolor, nu övergavs.  Under 1900-talet tillkom flertalet nya skolformer samt att 
skolan under denna period nu frigjordes helt från den kyrkliga ledningen och dess inflytande 
på skolans verksamhet.  

Som ett led i samhälleliga förändringar ställs också andra krav på skolans kunskapsuppgift 
– vad som räknas som kunskap varierar inte bara mellan olika områden utan också över tid 
(Läroplanskommittén 1994, s. 30). Det som räknas som kunskap idag är inte nödvändigtvis 

13  
 



 
 

densamma som igår eller som kommer att vara kunskap i framtiden. Mot bakgrund av andra 
världskriget, blev en av de viktigaste uppgifterna för skolan att fostra demokratiska 
medborgare samt att förmedla kunskap fri från värden, det vill säga, att ge en objektiv bild av 
denna. Utifrån detta grundades den objektivistiska kunskapssynen, i vilken kunskap betraktas 
som något yttre – som något utanför individen själv. Av sin natur leder denna kunskapssyn till 
en kunskapsförmedlade undervisningsform. Den objektivistiska kunskapstraditionen förbiser 
dock att kunskap även kan utvecklas i sociala sammanhang och att kunskapen som sådan 
bidrar till möjligheten för individen att kunna ta ställning, att kunna inta en ståndpunkt.  Det 
sistnämnda karaktäriserar en subjektivistisk kunskapssyn, det vill säga, att kunskap utvecklas 
eller skapas i sociala sammanhang och i samspel med andra, vilket i sin tur leder till 
kunskapande individer. En kunskapande individ har förmågan att: formulera och utveckla 
problem; att använda källor; göra beräkningar; bedöma; analysera och att dra slutsatser (ibid. 
s. 27ƒƒ).  

Ända sedan de stora skolreformerna: 1940 års skolutredning; 1946 års skolkommission; 
1957 års skolberedning samt i de följande läroplanerna, har betoningen i de nationella 
styrdokumenten legat på vikten av att stimulera elevernas sociala och personliga utveckling 
såväl som kunskapsutveckling (Andersson 2001, s. 23). Detta kontrasterar mot den 
kunskapssyn som rådde under den industriella moderniseringsfasen där undervisningen och 
innehållet i sin helhet var styrd av kristlig tradition och auktoritet (ibid. s. 70). Särskilt har den 
demokratiska värdegrunden kommit att betonas i styrdokumenten efter det andra världskriget 
(ibid. s. 126ƒ). Framförallt då skolreformen från början av 1960-talet introducerades under 
den nationella moderniseringsvågen, vilken i huvudsak utgick från en demokratisk tankegång 
och där syftet var att skapa en skola för alla. Utbildning blev därmed inte längre enbart ett 
privilegium för överklassens ungdom utan en rättighet för alla individer oavsett social 
tillhörighet. Ett grundläggande värde var sålunda att garantera demokratin genom att erbjuda 
alla barn, oavsett levnadsomständigheter och social bakgrund, en bra grundutbildning.  

Idag är dessvärre lång utbildning inte synonymt med ett välavlönat arbete eller en säker 
anställning, vilket var fallet för ungdomarna förr. Numera får ungdomar inga löften om 
framtiden och det traditionella sociala kontraktet är inte längre giltigt. Enligt Jonsson (2001) 
upplever därför alltför många ungdomar ”utbildning som ett rent slöseri med tid”. Istället är 
det personligt ansvarstagande, social kompetens, initiativförmåga, flexibilitet och rörlighet de 
krav och kompetenser arbetsmarknaden ställer på dagens ungdom. 

Vidare utökar de senaste nationella läroplanerna från 1994 ungdomars möjligheter till 
individuella val angående både skola och utbildningsprogram. Dessa läroplaner kan därför 
anses ligga rätt i tiden eftersom betoningen vilar på individuellt ansvar. Även de värderingar 
och moraliska krav på vad som idag utgör en god samhällsmedborgare och som skolväsendet 
ska grundas på, kan sammanfattas i den senaste läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 
enligt följande:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta 
och förmedla.   
 (Lärarförbundet 2001, s. 9)  
 

Vidare betonas elevernas personliga ansvarstagande, deras frihet och integritet i läroplan för 
de frivilliga skolformerna istället för lydnad och underkastelse inför auktoriteter som kyrkan 
och de vuxna, vilket var fallet i det industriella samhället. Den demokratiska värdegrunden 
och det personliga ansvaret uttrycks bland annat så här:  
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De demokratiska principerna att kunna påverka, vara delaktig och ta 
ansvar skall omfatta alla elever. Elevernas ansvar för att planera och 
genomföra sina studier samt deras inflytande på såväl innehåll som 
former skall vara viktiga principer i utbildningen.  
  
 (Lärarförbundet 2001, s. 46) 

 
Synen på ungdomar har sålunda förändrats över tid både i samhället i stort, men även inom 
skolans verksamhet. Idag ses ungdomar som en resurs där deras kompetens ska tas tillvara 
och värdesättas – ett synsätt som för övrigt kontrasterar mot andra Europeiska länder 
(Andersson 2001, s. 127). Traditionellt sett har dock politiken i Sverige snarare handlat om 
satsningar och åtgärder för att med tiden integrera ungdomarna in i samhället, speciellt de 
ungdomar som inte följde det gängse mönstret av vad som då utgjorde en god 
samhällsmedborgare.    

Avslutningsvis vill vi nämna att skolans utbredning intimt hänger samman med den 
samhälleliga modernisering vi skisserat ovan. För ända sedan folkskolans införande har vi sett 
en expansion av det offentliga skolväsendet såväl som den gemensamma omsorgen om barn 
och ungdomar i samhället. Det som mer precist har ägt rum under denna expansion kan på 
många sätt förstås mer än bara av att uppgifterna för skolan förändrats och ökats. För att lyfta 
fram några av dessa drag, kan för det första nämnas att: skolan kommit att bli en alltmer 
tidsomfattande institution; för det andra att den blivit en mötesplats och för det tredje har 
skolan kommit att bli en framtidsbestämmande verksamhet som pedagogikprofessorn Sverker 
Lindblad sammanfattar detta (ibid. s. 88).   
 Enligt Lindblad (2001) har skolan utvecklats till en alltmer tidsomfattande på så vis att en 
allt större del av uppväxten tillbringas i skolans verksamhet, vilket skiljer sig från den 
utbildning som gavs i det traditionella samhället.  Utbildningstidens förlängning kan tydas 
som en politisk vilja att behålla ungdomarna i skolans verksamhet under en allt längre tid 
allteftersom arbetstillfällena minskar. Vidare har skolan blivit en mötesplats. För 40 år sedan 
gick man skilda vägar efter fyra till sex års skolgång. Tidigare fortsatte en del till realskola, 
läroverk eller övriga skolformer, medan andra stannade kvar i folkskolan. Idag däremot har vi 
gemensam grundskola och gymnasium, vilket ökar den sociala sammanhållningen som också 
var en viktig utgångspunkt för grundandet för den tidigare enhetsskolan. Här kan noteras en 
kvalitativ skillnad mellan det traditionella samhällets både socialt och kulturellt kyrkligt 
bundna och segregerade utbildning i jämförelse med dagens skola. Slutligen anser Lindblad 
(2001) att skolan i högsta grad är en framtidsbestämmande verksamhet eftersom ungdomarnas 
framtidsutsikter inte är direkt beroende av social bakgrund, vilket var fallet i det tidigare 
traditionella samhället. Dessa tre karakteristiska drag ”bidrar till att skolan idag är annorlunda 
än på 1950-talet och mycket annorlunda jämfört med när skolan etablerades som institution i 
samhället”.  

 De samhällsvillkor som dagens ungdomar har att förhålla sig till handlar främst om 
övergången från den nationella till den internationella moderniseringsvågen – en förändring 
som Jonsson (2001) beskriver på följande vis:  

Betoning har skiftat från sociala och ekonomiska strukturer till processer, 
från status till funktion, från roll till initiativ, från socialisationsprocesser 
till individualiseringsprocesser, från politiska samlande projekt som 
syftar till kollektiva sociala framsteg till individuella livsprojekt.  

(Andersson 2001, s. 124) 
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Vi har nu skildrat de samhälleliga förändringar som skett under de senaste två hundra åren 
och skolans parallella utveckling. Två utvecklingar som självfallet även påverkar ungdomarna 
och deras livsvillkor. Då vi utsett ungdomarna till huvudpersoner i denna studie, har det 
följande kapitlet av naturliga skäl fått ett större utrymme än de föregående.  
 

4.4 Ungdomarna – skolans huvudpersoner  
 
4.4.1 Ungdom och ungdomlighet 
 
Begreppet ungdom är oerhört svåridentifierbart med anledning av att mängden synonymer 
förknippat med detta skiftat en del med tiden, både vad gäller innehåll som karaktär (Ohlsson 
& Swärd 1994, s. 10ƒ). Koncept som pubertet, tonår, det uppväxande släktet, de unga, 
adolescens, ungdom, ungdomlighet och den yngre generationen har förekommit inom 
diskursen, men betyder inte alltid samma sak. Begreppet pubertet nyttjas oftast för att 
beskriva den fysiska och biologiska utveckling som leder fram till könsmognad; tonår avser 
till exempel den bestämda åldersgruppen 13–19 år (Andersson 2001, s. 10ƒ); det uppväxande 
släktet har använts mer historiskt och då syftat på barn i skolåldern ända fram tills dess att de 
tagit steget in i arbetslivet, medan begreppet adolescens främst används för att beskriva den 
inre psykiska utvecklingen som sker under denna utvecklingsfas.   

Den övergångsperiod som många gånger benämns ungdom är gemensamt för många 
kulturer och innebär att de unga under denna period tar steget från föräldraberoende till ett 
eget myndigt ansvarstagande. Genom myndighetsskapandet kommer också omgivningen att 
med tiden alltmer betrakta den unge som en vuxen människa (Ohlsson & Swärd 1994, s. 10).  

Den tyske pedagogen Thomas Ziehe ser en avgörande skillnad mellan ungdom och 
ungdomlighet. Ungdom, menar han, kan ses som en åldersmässigt avgränsad levnadsfas 
någonstans mellan barndom och vuxenhet och där det från ett historiskt perspektiv varit svårt 
att avgöra var gränserna mot barndom och vuxenhet egentligen gått. Enligt honom är 
ungdomlighet istället en bildvärld som ”de vuxna porträtterar för att i nästa steg applicera på 
sig själva” (Ziehe 1989, s. 25ƒ). Därmed begränsar sig Ziehe till betydelsen ”skönhet” – inte 
bara med hänsyn till utseende utan även till den sinnlighet och lycka som massmediala bilder 
återger kring ungdomlighet. Ungdomlighet blir på så vis en bild som visas upp av dem som 
inte längre själva är unga. Bilder som framställer ”en idealiserad ungdomlighet som 
egentligen är de vuxnas fruktan för samtiden och framtiden” (Brodow 1996, s. 116).  

De båda begreppen ungdomlig och ungdomlighet förknippas sålunda med något 
eftersträvansvärt som personer i andra åldrar idealiserar, men ungdomen har även börjat 
avgränsas rent kulturellt där man börjat tala om särskilda ungdomskulturer. Samtidigt har den 
sociologiska termen generation utvecklats och används för individer som sammanbinds 
genom ålder, gemensamma upplevelser, åsikter och som också avgränsar sig från andra 
tidigare generationer.   

Utifrån denna benämning har man vidare talat om generationsmotsättningar som antyder 
att det skulle finnas någon underliggande konflikt där äldre generationer klagar på yngre 
generationers levnadsvanor och liknande, vilket i sin tur kan leda till att yngre generationer 
sätter sig upp mot auktoriteter i samhället.  

Historiskt sett finns det flertalet exempel på sådana motsättningar och de sägs även ha 
förekommit så långt tillbaka i tiden som år 450 f. Kr då filosofen Sokrates lär ha gjort följande 
uttalande om ungdomar:  
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Vår ungdom älskar ingenting annat än lyxen och lättjan. Unga män och 
kvinnor uppför sig sämre än någonsin tidigare. De föraktar varje auktoritet 
och hyser ingen respekt för åldern. Vår tids barn har blivit tyranner över oss. 
De reser sig inte ens om en äldre person träder in i ett rum, de är uppkäftiga 
mot sina föräldrar och andra, de stör varje hyfsat samtal mellan vettiga 
människor, de har dåliga matseder och har blivit till sina lärares skräck.  

 
(Ohlsson & Swärd 1994, s. 12) 

 
Alla är vi bekanta med uttrycket ”det var bättre förr” – ett uttalande som inte är alltför 
ovanligt i äldre generationers diskussioner kring och om ungdomar. Med hänsyn till 
ovanstående citat är denna åsikt trots allt inte något specifikt för just vår tidsperiod. 
Ungdomstiden är något som aldrig tycks upphöra att fascinera vuxensamhället och de vuxna 
tycks alltid ha synpunkter på ungdomars beteende. Trots att det är en period de själva gått 
igenom har denna tid allt som oftast suddats bort ur deras minne och istället har en slags 
idealiserande bild vuxit fram från forna tider och som de vuxna upplever vara bättre än idag 
(Andersson 2001, s. 9).  

Det har ifrågasatts bland många om det överhuvudtaget är riktigt att tala om 
ungdomsproblem då vi inte talar om vuxenproblem. Det har även ifrågasatts huruvida det i 
realiteten finns problem som är unika för just ungdomen och då särskilt när problematiken 
kring alkoholmissbruk och kriminalitet existerar i alla åldersgrupper (Ohlsson & Swärd 1994, 
s. 18ƒ).  Ur ett sådant perspektiv kan ungdomsproblem i själva verket betraktas som en 
spegelbild av vuxenvärldens problem.   
 
 
4.4.2 Ungdomstiden från ett historiskt perspektiv  
 
Föreställningarna om ungdomstiden har sålunda varit många under årens lopp. Redan under 
upplysningstiden på 1700-talet grundlade den schweiziske filosofen Jean Jacques Rousseau 
tankesättet om att denna period i människors liv skulle betraktas som ett särskilt 
utvecklingsstadium i sig (Andersson 2001, s. 9ƒ).  

Under 1800-talet och romantiken löpte synen på ungdomstiden alltmer i riktning mot en 
period av häftiga känslostormar, vilket senare utvecklades till det ovannämnda begreppet 
adolescens. Uttrycket i sig härstammar från G. Stanley Halls gigantiska arbete Adolescensen – 
en empirisk studie kring ungdomar som publicerades 1904. Hall såg ungdomstiden som ett 
biologiskt faktum och att denna tid karakteriserades av en inre psykisk utveckling hos 
människan. Detta synsätt ifrågasattes dock när socialantropologer under 1920- och 30-talet 
studerade primitiva kulturer som visade sig sakna begrepp för ungdomstiden. Istället föreföll 
ungdomstiden vara någon slags social konstruktion som kunde variera i innehåll och 
utformning mellan olika kulturer och som dessutom kunde inträffa vid olika tidpunkter i olika 
samhällen oberoende av när pubertet eller sexuell mognad inträffade.  

Ända tills långt in på 1900-talet sågs konfirmationen som avgränsningen mellan ungdom 
och vuxenhet, eftersom det var vid denna tidpunkt som de flesta avslutade sina studier och 
fortsatte in i arbetslivet. Men med industrikapitalismen och lönearbetets utbredning under det 
tidigare seklet, reglerades arbetstiden för vuxna såväl som för barn och ungdomar (Berggren 
2000, s. 270ƒ). När barnarbete något senare under 1900-talet, avskaffades blev gränserna 
mellan arbete, socialt umgänge och vila mer tydliga. Den nya fria tid som uppstod blev på så 
vis en helt ny företeelse och därmed myntades ett nytt begrepp som benämndes fritid (ibid.). 
Med detta nya fenomen följde även behovet av att organisera fritiden för barn och ungdomar, 
vilket öppnade möjligheter för kommersiella entreprenörer att tillhandahålla offentliga nöjen 
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såsom konditorier, danstillställningar, revyer, grillbarer och annat, vilket slutligen lade 
grunden för uppkomsten av den första svenska ungdomskulturen.    

Generellt skedde en omfattande utveckling i samhället som givetvis påverkade ungdomars 
livssituation. Med 1950-talets successiva förlängning av skolan och med denna nya fritid har 
ungdomarna med tiden kommit att bli alltmer intressanta för olika grupper av forskare 
(Andersson 2001, s. 10). Under 1970-talet började sociologer att intressera sig för 
ungdomsstudier då ungdomarna nu etablerat sig som en ekonomisk maktfaktor. Detta 
eftersom ungdomarna hade gott om pengar att spendera vilket även möjliggjorde framväxten 
av en ungdomsindustri. Forskningen var under denna period främst influerad av den så 
kallade Birminghamsskolans analyser av ungdomskulturella stilar, sub- och motkulturer samt 
klasskonflikter (Miegel & Johanson 1994, s. 7). Under 1980-talet minskade dock intresset för 
Birminghamskolan och forskningen kring ungdom orienterade sig istället mot forskning 
riktad mot individen och dennes identitet. Inom detta socialpsykologiska område kom den 
tyske pedagogen Thomas Ziehe att få ett så kraftigt inflytande i Sveriges ungdomsforskning 
att det talats om en ”Ziehefiering” av svensk ungdomsforskning.   

Den tid då själva begreppet ungdomskultur myntades var på många sätt en tid under vilken 
barn och ungdomar uppmärksammades i större utsträckning än tidigare (Berggren 2000, s. 
269). I Sverige markerades detta tydligast av Ellen Keys essäsamling Barnets århundrade 
som gavs ut år 1900 och där Key kritiserade en rad missförhållanden i samhället och då i 
synnerhet förekomsten av barnarbete.  

Förutom att barn och ungdomar nu uppmärksammades som aldrig förr, formade de i sin tur 
kulturer av eget slag – precis som människor gör i alla sammanhang var än de befinner sig. 
För att vidare förstå innebörden av begreppet ungdomskultur, känns det relevant att 
tillhandahålla en förklaring av huvudkonceptet kultur – ett koncept som Trondman (1999) 
definierar på följande vis:   

 
[D]e levda kulturer som alla är ett uttryck för, det skilda sätt på vilka 
människor lever, förstår och hanterar sin omvärld; deras ekonomiska, 
sociala och existentiella villkor, deras samhälleliga institutioner, naturen, 
deras traditioner, världen och uppfattningar liksom deras relationer till 
andra människor och sig själva och hur de därigenom medvetet och 
omedvetet präglas och blir självmedvetna, vilket både bevarar och förändrar 
denna medvetenhet liksom dess villkor.  

(Trondman 1999, s. 272ƒ)  
 
Något mer förenklat och i vid mening, kan därmed kulturbegreppet påstås vara en samlande 
beteckning på ”olika livsformer, värderingar, kunskaper och produkter som skapats fram ur 
människors materiella villkor vid en viss given historisk tidpunkt” (Fornäs et al 1984, s. 15). 
Desto mer dessa skiljer sig åt beträffande faktorer såsom: ålder, geografi, kön och klass, desto 
fler utmärkande kulturer kan man tala om.   

 
Ungdomskultur, är vidare enligt Trondman (1999):   

 
[D]e kulturella former genom vilka unga människor ger uttryck för och lever 
sina liv, de sätt på vilka de handskas med, omskapar och/eller nyskapar sina 
såväl materiella som immateriella villkors möjligheter mot bakgrund av hur 
dessa erfars, upplevs, och tolkas av de unga själva.  

(Trondman 1999, s. 14)  
 
Generellt sett kan ungdomskulturen betraktas som en åldersbaserad kultur som i sin tur även 
omfattar ett antal subkulturer. Subkulturer kan därmed i detta sammanhang förklaras som 
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någon form av underkategori till ungdomskulturen där de utmärkande dragen främst utgörs av 
exempelvis köns-, etnicitets- eller klassmässiga faktorer (Fornäs et al 1984, s. 15). De 
ungdomliga subkulturerna har främst uppstått som en reaktion på den omfattande 
förändringen av efterkrigstidens västerländska samhälle och reaktionerna riktar sig i huvudsak 
mot den dominerande vuxenkulturen, men historiskt sett finns även en viss motsättning de så 
kallade subkulturerna emellan.    

 
 
4.4.3 Ungdomskultur – utveckling och forskningstradition  
 
Redan innan sekelskiftet 1900 utvecklades den första svenska ungdomskulturen med hjälp av 
det alltmer växande utbudet som kommersiella entreprenörer tillhandahöll i samhället 
(Berggren 2000, s. 271ƒƒ). Denna kultur har betraktats som ”prototypen” för dagens 
ungdomskulturer och de unga särskiljde sig, precis som idag, med hjälp av en specifik stil i 
form av kläder, frisyrer och andra utmärkande drag. Dessa grupper har i efterhand kommit att 
kallas för grilljannar, eftersom de samlades vid grillbarerna som öppnades i Stockholm vid 
1800-talets slut. Den första ungdomskultur som däremot fick större utbredning under 1900-
talet var kväsarkvantingarna och kväsarrynkorna. Dessa utgjordes av musikanter, 
dansorkestrar och revyartister och där kväsarvisor, speciella slanguttryck och en viss klädstil 
var utmärkande för gruppen.  Kvantingarna kännetecknades främst av en våldsam framtoning 
samt att de (åtminstone utåt) aldrig var rädda för att slåss, samtidigt som de ägnade större 
delen av fritiden åt dans på de salonger som fanns att tillgå.    

Från och med 1910 influerades den svenska ungdomen, som idag, av den amerikanska 
populärkulturen. Genom stumfilmen och nya musik- och dansstilar förändrades 
kvantingstilen, vilket i sin tur ledde till en utveckling av nya ungdomskulturformer. Sedan 
dess har ungdomskulturer utvecklats i takt med nya kulturella påfund såsom: jazzmusiken ur 
vilken de två ungdomsstilarna pjattarna och snajdarna utvecklades på 1940-talet och som 
senare ändrade benämning till swingpjatt och nalensnajdare. Vidare utvecklade den 
motordrivna ungdomen ungdomsstilen skinnknuttar och spättor som kom att bli den första 
svenska motoriserade ungdomskulturen. Bilen blev däremot raggarnas och raggarbrudarnas 
stilelement. Slutligen kom jazzen tillbaka under 1950-talet och med denna musikart, dixies 
och beboppers.   

De stora skillnader som fanns mellan de dåvarande ungdomskulturerna, speglar vidare 
klasskillnaderna under 1950-talet. Skinnknuttarna och raggarna utgjordes främst av 
arbetarungdomar medan de jazzinfluerade stilarna uteslutande innehöll läroverksungdomar 
och studenter. Senare, omkring 1965, influerades svenska ungdomsstilar av den internationellt 
förankrade studentradikalismen och amerikanska hippierörelsen. Ungdomsrevolten nådde sin 
höjdpunkt i slutet av 1960-talet och studerande ungdomar hade vid denna tidpunkt utvecklat 
stilar som styrdes av politiska och ideologiska tankesätt. Dessa förenades i Sverige med 
element hämtat från hippiestilen, vilken uppenbarade sig i den progressiva musikrörelse och 
icke-kommersiella kulturrörelse som växte fram under 1960- och 70-talet. Utmärkande 
stildrag var traditionella arbetarkläder och kläder från tredje världen blandat med 
kulturuttryck som uppfattades som icke-kommersiella eller gav associationer till en 
intellektuell livsstil genom till exempel skägg och runda glasögon.  

Samtidigt som denna så kallade ”proggrörelse” växte sig stark under första delen av 1970-
talet, växte det även fram nya ungdomsstilar med direkta kopplingar till nya rock- och 
populärmusikalistiska genrer, vilket bland annat markerades genom: hårdrockarna under 
1950-talet; discofreaks och punkare utvecklades under 70-talet; syntare och rastas som 
introducerade syntrocken och reggaemusiken i Sverige.   
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I slutet av 1970-talet vidgades stilfloran i Sverige ytterligare med skinheads, svart- och 
depprockare som på olika sätt kom att omvandla den ursprungliga punkstilen. Samtidigt kom 
modsstilen tillbaka i ny tappning med de engelska 1960-talsmodsen som historisk förebild. 
Vidare kompletterades de svenska ungdomsstilarna under 1980-talet med speedare, thrashare 
och dödsmetallare som utvecklade stilar kopplade till de nya heavymetalgenrerna: speed, 
thrash och deathmetal. Hiphopstilen som ursprungligen konstruerats av amerikansk svart 
ungdom i ghettomiljö fann även sin väg till svensk ungdom med sina inslag av breakdance, 
graffiti och rapmusik liksom ravestilen som utmärktes av de ravepartyn, där ungdomar 
”släppte lös” till house- och senare technomusik.  

Den historiska bild som återgivits av den svenska ungdomskulturen tyder på att den med 
tiden kommit att delas upp i alltfler skilda stilar. Differentieringen har fortsatt och nya stilar 
har växt fram – stilar som indiepop, hardcore, grunge, straight edge och skate är utmärkande 
för 1990-talets utveckling kring ungdomsstilar. I enlighet med denna utveckling har även 
forskning kring ungdomar och ungdomskulturer alltmer inriktat sig på att förstå sociala och 
kulturella mekanismer bakom den uppdelning som kännetecknar ungdomskulturens 
utveckling. Grunden till den riktning forskningen kom att ta lades främst med den nämnda 
Birminghamsskolan, som utgick ifrån att det faktiskt var möjligt att uttyda och tolka 
ungdomsstilar som uttryck för andra bakomliggande faktorer såsom sociala problem, 
motsättningar såväl som konflikter av andra slag.   

Ungdomsstilar betraktades i och med denna forskning som lösningar på de specifika 
problem som ungdomar från olika samhällsklasser brottades med under sin uppväxt i 
familjen, grannskapet, skolan och så småningom senare också i arbetslivet. 
Birminghamskolan tolkade sålunda 1960- och 70-talens ungdomsrevolt som ett uttryck för en 
kris i den, under denna tid, dominerande medelklasskulturen.  I 1980- och 90-talens svenska 
ungdomskulturforskning har Birminghamsskolans grundläggande perspektiv kompletterats 
med teorier kring moderniseringsprocesser, genus, etnicitet och mer övergripande 
kultursociologiska eller teoretiska perspektiv. Forskningen idag har uttryckt sambandet 
mellan ungdomars sociala bakgrunder, utbildningsval, köns- och etniska tillhörighet och även 
deras fritidsvanor, smak och stiltillhörighet.   

Under senare decennier har forskningstraditionen däremot hellre påvisat tendenser till 
individualisering, det vill säga, frikopplingen från sociala band och kulturella traditioner och 
menar att detta slår igenom i ungdomars förhållningssätt till olika stilar, såväl som i deras 
smak och fritidsvanor. Inom detta område har den tidigare nämnde tyske pedagogen Thomas 
Ziehe varit en av de mest framträdande med sina socialisationsteorier kring förhållandet 
mellan individ och samhälle (Fornäs, J. et al 1994, s. 41). Enligt Berggren går det att urskilja 
en tendens till individualisering i ungdomars stilorientering, det vill säga, i deras smak och 
fritidsvanor eftersom de idag i allt mindre utsträckning är kopplade till den sociala 
bakgrunden i form av föräldrarnas utbildning och klasstillhörighet (Berggren 2000, s. 277ƒ). 
Som framgått tidigare är ungdomskulturer inte något nytt fenomen, men det är trots allt inte 
förrän under de senaste decennierna som forskning försökt utröna de kulturella innebörderna 
och att placera dessa i större sociala sammanhang.  

Senare tids forskning har visat att grundläggande sociala och kulturella skillnader mellan 
barn och ungdomar som grundläggs i hemmet senare förstärks av skolan och 
utbildningssystemet, vilket blir extra tydligt när det kommer till valet av att välja mellan att 
fortsätta mot högre studier eller inte. Majoriteten av de ungdomar som går vidare till 
universitet och högskolor härstammar från högre sociala klasser, medan majoriteten av de från 
lägre samhällsklasser redan gjort val som försvårar eller till och med utesluter möjligheten för 
dem att fortsätta till högre utbildning. Skillnaderna mellan dessa två samhällsgrupper blir även 
påtagliga när det gäller ungdomarnas smak- och stilriktning.  
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Trots att ungdomar själva väljer livsstil, så bottnar valen i sociala makt- och 
dominansförhållanden som i sin tur har sin grund i samhällets fördelning av ekonomiskt och 
kulturellt kapital. Det ”startkapital” som ungdomarna får med sig från hemmet kan de förvalta 
olika beroende av kombinationen av dessa kapitalformer. Detta beskrivs genom att vissa 
sociala kategorier kan vara: 1) rika på både ekonomiskt och kulturellt kapital; 2) rika på 
ekonomiskt men fattiga på kulturellt kapital; 3) fattiga på ekonomiskt men rika på kulturellt 
kapital och, 4) fattiga på både ekonomiskt och kulturellt kapital. Skillnaderna häremellan 
återspeglas naturligtvis också i ungdomskulturen.  

Sannolikt är att de som kommer från lägre sociala bakgrunder men som lyckas bra i skolan 
orienterar sig mot smaker och stilar som avviker från ungdomar som kommer från samma 
bakgrund. Genom stilen kan ungdomarna dock markera att de skiljer sig från övriga 
ungdomar i samma samhällsklass.  

 

4.4.4 Subjektivitet 
 
Samhällets progression, menar Ziehe (1989) kan ses på som både positivt och negativt, 
eftersom den så kallade moderniteten medför hot såväl som nya möjligheter och öppningar för 
utvecklingen av subjektiviteten hos individerna (Ziehe 1989, s. 8). Begreppet subjektivitet 
syftar till ”de omständigheter, känslostrukturer och impulser” som driver oss oavsett om vi är 
medvetna om dem eller inte (Trondman 1999, s. 272 ƒ).  
Subjektiviteten har en individuell och en social dimension. Den individuella formen handlar 
om den egna identiteten – ”Vem är jag och vem kan jag bli?” och den behandlar individens 
personliga identitetsarbete eller ”jaget” och det som får ”mig” personligen att göra något. Den 
sociala eller kollektiva subjektiviteten handlar om upplevelsen av att vara en del av ett ”vi” 
och inte ett ”dom”, vilket innebär att individen antingen känner social tillhörighet eller social 
distans. Denna del av subjektiviteten får ”oss” att göra något. Subjektiviteten kan således både 
skapas och förändras, men också forma ett kollektiv så att ”vi” tycker ”samma sak”.   

Vidare kan individer använda sig av tre olika förhållningssätt när det gäller att psykiskt 
bearbeta förändringar i livssituationen och det första innebär att det finns en växande strävan 
mot närhet och intimitet och därmed en liknande rädsla för social kyla (Ziehe 1989, s. 8). Förr 
kom arbetet i första hand, både psykiskt och socialt, före vikten av goda relationer, medan 
arbetsförmågan idag är intimt sammankopplad med hur pass tillfreds individerna är, generellt 
sett, i sina relationer.   

Den andra aspekten är hur denna längtan efter subjektivisering leder till en ökad sårbarhet 
beträffande individens självkänsla, vilket kan göra att denne istället för att bejaka det positiva 
i livet istället lägger ner all sin energi på att undvika det negativa och därmed inte konfrontera 
sina rädslor (Brodow 1996, s. 115).  

Slutligen sker en så kallad motivationsförskjutning, på grund av att längtan efter 
subjektivisering och självkänslans sårbarhet inte passar ihop med de traditionella 
lärosituationerna i skolans verksamhet (Ziehe 1989, s. 41). Ziehe menar att problematiken i 
dagens skolverksamhet inte beror på motivationsbrist hos eleverna utan snarare på att skolan i 
sin helhet inte klarar av att möta upp ungdomarnas individuella behov (Brodow 1996, s. 116).    
 
 
4.4.5 Ungdomar och motivation  
 
Förmåga till att kunna motivera sig själv till att genomföra olika saker, menar Ziehe (1989), 
hänger ihop med hur vi hanterar den egna legitimationskrisen med andra ord att ha förmågan 
att själv ställa sig frågan: ”Ska jag kräva det av mig själv?” (Ziehe 1989, s. 42ƒ)). Ziehe 
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menar nämligen, att förmågan att kunna reflektera över en sådan fråga i själva verket är ett 
tecken på att det finns möjligheter till självobservation och självtolkning. Han anser vidare att 
ungdomar förr över huvud taget inte ställde sig den frågan och heller aldrig uttryckte att: ”Jag 
har ingen lust”, vilket är en del av att ifrågasätta kraven på självdisciplin. Ungdomar förr i 
tiden ansåg nämligen att skolan skulle uthärdas och grundtanken bland ungdomarna var 
istället att ”det är bara så det är”, vilket antyder att skolan var ett tvång och något som måste 
genomlidas.    

Det finns dock en viss fara med att ställa dessa ”legitimerande” frågor. Risken finns 
nämligen att individer endast uppmärksammas på vad de inte vill, istället för vad de vill och 
då kan lustprincipen infalla, vilken medför att individerna spårar de situationer som ger dem 
den största tillfredsställelsen. När de ersätter detta med att fokusera på att undvika de 
situationer som de känner olust inför träder istället undvikandets princip in som innebär att 
människan inte följer ”sina behov utan sina rädslor” (Brodow 1996, s. 116).  

Slutligen följer det som tidigare nämndes en motivationsförskjutning då världen känns 
främmande och anonym och individen söker någon form av igenkännedom (Ziehe 1989, s. 
43). Allt runtomkring granskas ur ett perspektiv med den ständiga frågan: ”Vad har det med 
mig att göra?”. För ungdomarna blir skolan och undervisningen genom dessa frågeställningar 
i mångt och mycket ett krav, som dessutom med tiden kommit att bli alltmer abstrakta. 
Förväntningarna har ofta väldigt lite att göra med deras övriga livssituation och framtid och 
som en konsekvens av detta kan skolan upplevas som både meningslös och enbart 
ansträngande”. Många gånger beror detta på vetskapen om att deras skolprestationer idag inte 
alltid leder till arbete (Brodow 1996, s. 116).  

Detta leder oss naturligt in på prestationsprincipen av vilken alltfler samhällsområden 
berörs och likaså beträffande skolan och dess verksamhet (Ziehe 1989, s. 36 ƒ). Som nämndes 
tidigare har prestationerna som förväntas av eleverna väldigt lite med deras livssituation i 
övrigt att göra. För vid sidan av utbildning och arbete måste var och en idag trygga, utveckla 
och omforma sin identitet ”mot bakgrund av de konkurrerande, glittrande personlighetsutkast 
som förmedlas via massmedier, via kultur- och medvetandeindustrin”, som Ziehe uttrycker 
det. Detta medför en enorm psykisk och social konkurrens och press bland ungdomar som gör 
att de måste ha kapacitet att kunna ”sälja sig” på marknaden (och detta görs framförallt) 
genom sexuellt beteende, val av vänner, umgängesstil och kanske i synnerhet genom sitt 
utseende.  

I takt med utformandet av den egna identiteten och det som Ziehe kallar ”utkastet av hur 
jag som individ” bör vara, uppstår en pedagogisk och framtidsrelaterad press att ständigt 
behöva kvalificera sig. Samhället ställer allt högre krav på högre kvalifikationer vilket för 
med sig att ungdomarna kan komma att ifrågasätta de kunskaper de får genom skolan och 
möjligheten till att använda dessa senare i yrkes-, såväl som i det sociala livet. Men om vi 
återgår till inledningen av detta kapitel så anser Ziehe att ifrågasättandet trots allt tyder på att 
det finns möjligheter till självobservation och självtolkning. Denna självobservation kan i sin 
tur ses som en kulturell frigörelse från de tidigare fasta och traditionella ramarna som styrt 
skolan och denna frigörelse banar också väg för nya möjligheter för ungdomarna.  
 
Vi har i denna teoretiska bakgrund beskrivit hur de sociala attityderna formas, utvecklas och 
förändras. Vidare har även den parallella utveckling som skett inom de tre områdena 
samhälle; skola och ungdomar och deras livsvärld belysts utifrån ett historiskt perspektiv.  
Denna teoretiska bakgrund har legat till grund för den kvalitativa enkätundersökning som 
genomfördes och dess resultat redovisas i det följande kapitlet.    
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5 Resultatredovisning  
 
Med hänsyn till arbetets syfte genomfördes en enkätundersökning på en specifik 
gymnasieskola i avsikt att belysa elevers eventuellt negativa attityder till skolans verksamhet. 
Målet med denna enkät var att synliggöra huruvida negativa attityder existerar bland eleverna 
på den aktuella skolan; att uppnå en förståelse för till vad inom skolans verksamhet eleverna 
är negativt inställda samt dess betydelse för dem i nuet såväl som för framtiden.  

För att söka svar på detta utformades, och som nämndes ovan, en kvalitativ enkät riktad 
enbart till skolans huvudaktörer – eleverna då vi anser att endast de kan ge en tillförlitlig bild 
av den upplevda verkligheten.  

Inledningsvis, vill vi återge ett exempel på hur frågorna var utformade såväl som hur en 
elev besvarat denna enkät. Observera att exemplet nedan inte innefattar fråga tio, med fasta 
svarsalternativ och att samtliga elevsvar är återgivna i oredigerad form (Svenska 
språknämnden 2000, s. 35). För exempel på hur denna fråga var utformad, se bilaga 1.   

 

Fråga 3: Hur ser en vanlig skoldag ut för Dig? Beskriv. 
 
– Jag stressar runt som en hamster och kryssa mellan lektionssalarna hit och 
dit. Troligast har jag ont i huvet framåt eftermiddagen.  
 
Fråga 4: Hur går arbetet i klassen till? Berätta om vad som är svårt, vad 
som är lätt och vilket sätt att arbeta på som Du tycker bäst om.   
 
– Jag tycker bäst om när läraren föreläser, Och inga hemuppgifter & läxor, 
det är bara ångest. 
 
Fråga 5: Vad är bäst respektive sämst med skolan?  
 
– klasskamrater o gemenskap stress o ångest 
 
Fråga 6: Varför tycker Du det?  
 
– Jag trivs bra med min klass. För att det är mycket stress och ångest 
 
Fråga 7: Är det någonting Du skulle vilja ändra på när det gäller Din 
skolgång eller skolan som helhet? 
 
– Glasdörrarna i klassrummen. Mer disciplin.  Amm, nah, jag bryr mig 
liksom inte längre. Mer disciplin skulle vara bra. 
  
Fråga 8: När Du tänker på Ditt liv, Din skolgång och Din framtid. Vad är 
Ditt personliga mål med Dina studier?  
 
– Att ta studenten och fixa slutbetyg utan att dö i magsår innan. 
 
Fråga 9: Vad tycker Du är viktigast i ditt liv just nu? 
 
– Jag har inget liv just nu, för skolan tar upp MASSA JÄTTE MYCKET 

tid nu så här i slutspurten. 
 
Fråga 11: Övriga kommentarer/synpunkter 
–    Inget svar 
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De känslor och värderingar kring skolan som är möjliga att utläsa i svarsexemplet ovan 
återkommer i flertalet andra enkäter. Detta enda exempel är självfallet inte representativt för 
de övriga 67 enkäterna. Avsikten är endast att illustrera hur en specifik ungdom formulerat 
sina reflektioner kring sin skolgång. Frågeställningen som sådan, hade från början inget 
egentligt syfte annat än att fungera som en inledning till resterande enkätfrågor. De flesta 
elevsvar var av saklig karaktär då dessa främst gav ytterst korta beskrivningar av dagen, trots 
att flertalet elevsvar präglades av ett mer känslomässigt slag. Vi uppmärksammades att 
eleverna i mångt och mycket uttryckte en viss negativ inställning, vilket främst utmärkte sig i 
de känslomässiga svaren där eleverna uttryckte passivitet, tristess, såväl som ångest och 
stress.  

Uttryck av passivitet framkom i flertalet elevsvar varav en elev beskriver sin dag på 
följande vis: ”Sover tills jag vaknar, sen skolan om det är nå kvar, sen hem.” Känslan av 
tristess samt ett närmast ’robotlikt’ liv formuleras av två elever med dessa ord: ”Har några 
tråkiga lektioner för att sedan lära sig allt på egen hand”, ”Vakna, äta, fara till skolan, 
skolsaker, hem, sova” och ”vaknar – bilen - skolan - gör ingenting - bilen – hem”. Vidare 
återfanns flertalet exempel likt följande: ”Skola bla bla bla bla, hem”, vilket tydligt påvisar 
den meningslöshet skolan upplevs vara. Den stress och ångest eleverna upplever uttrycks, 
enligt vår tolkning, i följande exempel ”Stressigt! Huvudvärk och stress hela dagarna 
samtidigt som man har massa studier och sköta”.  

Med anledning av detta genomfördes en attitydmätning till frågeställning fyra (se bilaga 1) 
då vi hade som avsikt att undersöka i vilken grad eleverna var negativt inställda till skolans 
verksamhet.  Den enda anledningen till att vi valde just fråga fyra var enbart på grund av att 
denna till sin utformning var relativt omfattande och förmodligen av den orsaken generade 
rikliga svar. Utifrån de elevsvar vi därefter erhöll delade vi in eleverna i fem olika kategorier, 
där vardera kategori representerade olika attitydvärden vilka var följande: Starkt negativ (--), 
negativ (-), både negativ och positiv (-+), positiv (+) och starkt positiv (++). Utifrån de erhållna 
svaren fick elevernas sätt att uttrycka sig, det vill säga, deras ordval ligga till grund för vår 
personliga och semantiska tolkning. Inspirerade av Guttman, delade vi därefter in elevsvaren i 
kategorier som nedan exemplifieras med prov på elevsvar:    
 
Exempel på elevsvar där respondenten är starkt negativ  
 

– Stökigt oorganiserat dåligt  
 
Exempel på elevsvar där respondenten är negativ  
 

– få som lyssnar på läraren. Bästa är när man kan gå ifrån och jobba med en 
kompis på samma nivå som en själv  

 
Exempel på elevsvar där respondenten är både negativ och positiv:  
 

– Mycket individuellt arbete Det mesta är väl bra som det är.  
 
Exempel på elevsvar där respondenten är positiv.  
 

– Jag har inga problem med att jobba antingen i grupp eller ensam, passar 
lätt i grupper för jag är en pratsam tjej.  

 
Exempel på elevsvar där respondenten är starkt positiv.  
 

– Jag tycker bäst om diskussioner och grupparbeten. Vi får oftast välja hur vi 
vill jobba. Det finns olika alternativ. Och så tar man det som passar en bäst.  
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Figuren nedan visar den genomförda attitydmätningen i procentuella fördelning.   
 

Starkt negativ (--)
Negativ (-) 
Negativ/positiv (-+)
Positiv (+)
Starkt Positiv (++)
Bortfall

 
 
Figur 1   Attitydmätning. Tillhörande fråga fyra: ”Hur går arbetet i klassen till? Berätta om 

vad som är svårt, vad som är lätt, och vilket sätt att arbeta på som Du tycker bäst 
om”.  (se bilaga 1). Det totala antalet elever uppgick till 68. Undersökningen 
visade: Starkt negativ 7 %; Negativ 19 %; Negativ/positiv 50 %; Positiv 12 %; 
Starkt Positiv 2 %; Bortfall 10 % (motsvarande cirka 7 elever). 

 
Som figuren ovan visar har närmare hälften av eleverna både en negativ och positiv attityd till 
skolans verksamhet (en viss hänsyn har dock tagits till bortfallet). 12 % av eleverna var 
positivt inställda till skolan och 2 % var mycket positivt inställda. Denna attitydmätning 
visade på en viss grad av negativitet, då 7 % var starkt negativt inställda och 19 % negativt 
inställda.    

Eftersom negativa attityder förekom bland eleverna såg vi anledning till att söka svar på till 
vad i skolans verksamhet eleverna var negativt inställda. Vi delade därför in den följande 
öppna frågan, det vill säga, fråga fem (se bilaga 1) i olika kategorier alltefter elevernas givna 
svar.  De öppna svar som erhölls formade på så vis de kategorier som därefter rangordnades i 
tabeller (se tabell ett och två nedan). För att redovisningen av detta material inte ska bli 
missvisande, har endast det först angivna elevsvarsalternativet tagits med i beräkningen. Detta 
syftade dels till att svaren skulle överensstämma med antalet elever, dels beroende på att vi 
tolkade det förstnämna som det för eleverna mest betydelsefulla. Observera dock att vi även 
gjort en programindelning i syfte att upptäcka eventuella skillnader mellan elever på studie- 
respektive yrkesinriktade program. Resultatet av den kategorisering som genomfördes i 
anslutning till delfråga fem: ”Sämst med skolan”, redovisas nedan.      
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Tabell 1  Sämst med skolan. Tillhörande fråga 5: ”Vad är bäst respektive sämst med 
skolan”.  Siffran 1 står för det eleverna upplever som sämst med skolan, siffran 
8 står sålunda för det som eleverna upplever som minst dåligt. I de fall siffran 0 
förekommer har ingen av eleverna angett kategorin som den sämsta.  Nedan 
redovisas åtta kategorier rangordnade i respektive studieinriktningar.  

 

 
Kategorier     YP  SP  
 

 
Skolupplevelse   1 3 

Den fysiska miljön   2 6 

Ämnena    3 7 

Organisation.     4 2 

Arbetsbörda    5 1 

Maten.     6 4 

Lärarna – undervisningen   7 5  

Arbetssituation     0 8 

 
Nedan följer en närmare beskrivning av vad vardera kategori innefattar, vilka får sin 
förklaring av de givna och oredigerade elevsvaren:  
  
Skolupplevelse: 

– Allt har blivit så slött och dåligt 
– Känns inte vettigt att gå hit längre 

Fysisk miljö:  
– sämsta med skolan är att de är så många trappor 
– trånga lokaler 
– ingen tillgång till hiss 
– Lokalerna är trånga och trista 

Ämnen: 
– idrotten är sämst  
– teori är mindre roligt 

Organisation: 
– ganska otänkt när det gäller organiseringen, klassrum och sånt 
– dåliga scheman 
– sämst är alla jävla hål  

Arbetsbörda:  
– mycket press med läxor, stress o ångest  
– tvång att göra det man inte vill 

Maten:  
– maten är så dålig, man blir hungrig fort igen 

Lärarna – undervisningen: 
– inget nytt å lära lektionerna suger 
– alla prov kommer samtidigt 
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– att behöva komma till lektioner som är fullkomligt onödiga 
– sämst är nog lärare som är alltför gamla eller outbildade 
– Lärare med krav höga som skyskrapor  

Arbetssituation: 
– man kan inte koncentrera sig 
– min klass är konstant och allmänt störande med allt sitt väsen  

 
Utifrån ovanstående tabell går det att utläsa att det föreligger skillnader mellan eleverna på de 
yrkes- och studieförberedande programmen och deras värderingar av skolans verksamhet. De 
mest uppenbara skillnaderna är följande: eleverna på SP upplever kategorin arbetsbörda som 
det sämsta med skolan. Dessutom upplever YP-eleverna den fysiska miljön än mer 
otillfredsställande än SP-eleverna. Vidare upplever eleverna på YP i högre grad än eleverna 
på SP att skolan är tråkig och meningslös (YP har kategorin Skolupplevelse rankad som 1, och 
SP som 3).  För att vidareutveckla elevernas syn på skolgången undersöktes även det som 
bland eleverna upplevdes vara det positiva med skolan och dess verksamhet. 

De båda programmen har därmed även jämförts beträffande vad de anser bäst med skolan, 
vilket sammanställts och rangordnats i tabellen nedan.  
 
Tabell 2 Bäst med skolan. Tillhörande fråga fem: ”Vad är bäst respektive sämst med 

skolan? Siffran 1 står för det eleverna upplever som bäst med skolan, siffran 12 
står sålunda för det som eleverna upplever som minst bra. I de fall siffran 0 
förekommer har ingen av eleverna angett kategorin som den sämsta. Nedan 
redovisas tretton kategorier rangordnade i respektive studieinriktning.  

 

 
Kategori    YP SP  
 

 
Socialt orienterade faktorer   1 1 

Kunskap/lärande    7 2 

Ämnen    2 3  

Idrott     0 4 

Tidsfördriv     0 5 

Studiebidrag    6 6  

Fysisk miljö    0 7 

Mat     4 8 

Frihet och raster    9 9 

Klassklimat     3 10 

Organisation     10 11 

Lärare    5 12 

Skolans placering.    8 0 
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Nedan följer en närmare beskrivning av vad vardera kategori innefattar, vilka får sin 
förklaring av de erhållna tillika oredigerade elevsvaren:  
 
Socialt orienterade faktorer:  

– Det bästa med skolan är att träffa sina vänner 
– bäst är alla människor man träffar 

Kunskap/lärande:  
– att lära sig nya/viktiga saker 
– att utbilda sig 
– man får en utbildning  

Ämnen:  
– Bäst är ämnena där man får använda den teorin man lär sig i praktiska exempel, till 

exempel i labbar 
– bäst är bygg 
– bäst är de yrkesförberedande ämnena  

Idrott:  
– hockeyn  

Tidsfördriv:  
– för att ha nåt att göra  
– bra tidsfördriv 

Studiebidrag:   
– studiebidraget  

 
Fysisk miljö:  

– Det är en fin skola 
– Soffor 
– Biljardbord 
– den lilla butiken 
– schysst matsal  

Maten:  
– Bäst med maten 
– mat bra   

Frihet och raster:   
– Bäst när det är ledigt 
– långa raster  

Klassklimat:  
– Jag trivs bra med min klass 
– klassen, samhörigheten 

Organisation:  
– korta dagar 
– mycket träning i mitt program 

Lärarna:   
– tydliga instruktioner 
– En del lärare är så otroligt bra, har alltid något intressant att säga 
– Vi har bra o snälla lärare  

Skolans placering:  
– det bästa är att den är i stan 
– att den är mitt i stan 
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Tabellen ovan tyder på att elever, oavsett program, rangordnat kamraterna som det bästa med 
skolan (båda har socialt orienterade faktorer på förstaplats). De mest markanta skillnaderna 
mellan de två grupperna är att för SP-eleverna kommer kunskaper på andraplats, medan 
kategorin får en sjundeplats för YP-eleverna.  Vidare har SP-eleverna rangordnat Idrott som 
fyra, medan YP-eleverna överhuvudtaget inte nämnt idrott som det bästa med skolan. Här bör 
dock nämnas att en av de studerade klasserna av SP-eleverna bestod av elever från 
Idrottsprogrammet, vilka samtliga naturligt nog valt idrott som det bästa, därav den höga 
rankningen.  Vidare verkar YP-eleverna uppskatta maten betydligt högre än SP-eleverna. 

Vid sammanställningen av enkäten, kändes det naturligt att följa upp denna fråga med 
fråga sju som löd: ”Är det någonting du skulle vilja ändra på när det gäller Din skolgång eller 
skolan som helhet?”. Vad som förvånade oss här, var att eleverna inte kom med några direkt 
konkreta förslag på vad de ville ändra på. Svaren på denna fråga återspeglade sig istället i hög 
utsträckning på vad som redan framkommit i den föregående frågan, det vill säga fråga fem. 
Som ett exempel kan här nämnas: ”Att få hit ett fik”, ”större matsal”, ”stora klasser, långa 
lektioner och dagar, rökförbud på skolgård, och oordning i klassrum”, samt ”det är ingen idé” 
och ”glad att någon bryr sig”.  

Sammanfattningsvis är det framförallt sådant som förekommer utanför det direkta arbetet i 
klassrummet som får mest uppmärksamhet av eleverna och som är källa till såväl det största 
belåtenhet såväl som missbelåtenheten i skolans vardag. Det fanns även prov på en 
uppgivenhet med tanke på de två sistnämnda elevsvaren.  

En fråga som känns naturlig att redovisa i anslutning till denna är fråga tio, vilken var 
enligt följande: ”Varför går Du egentligen i skolan?”. Anledningen till att ta med denna fråga 
vid utformningen av enkäten var att vi antog att det förmodligen var en fråga som många 
ungdomar någon gång ställt sig. Vidare var avsikten med frågan att fånga vad ungdomarna 
förväntar sig av skolgången eller åtminstone av att avsätta så mycket tid och att tillbringa så 
många år i skolan?  

Tio påståenden var kopplade till denna fråga som eleverna fick ta ställning till och besvara 
utifrån fyra svarsalternativ, vilka var följande: stämmer mycket bra, stämmer bra, stämmer 
dåligt, stämmer mycket dåligt, vilket redovisas nedan i tabell 3.  Anledningen till att endast 
delge dem fyra svarsalternativ beror helt enkelt på vår vilja att påverka dem i riktning mot att 
de verkligen skulle ta ställning till de givna påståendena.  
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Tabell 3 Förväntningar på skolan. Tillhörande fråga tio: ”Varför går Du egentligen i 
skolan?”. Tabellen visar den totala andelen elevsvar i procent för vardera 
påstående.  

 
Påstående 
 
 

Stämmer 
mycket bra 

 

Stämmer 
bra  

 

Stämmer 
dåligt  

 

Stämmer 
mycket dåligt  

 

Totalt
 
 

1. För att träffa mina 
kamrater  30% 54% 15% 2% 100%

2. För att lära mig något för 
min personliga utveckling. 31% 57% 6% 6% 100%
3. För att lära mig 
faktakunskaper 31% 59% 6% 4% 100%

4. För att lära mig samarbete 
och kamratskap. 20% 48% 22% 9% 100%

5. För att lära mig ansvar för 
arbetet, passa tider, ordning. 33% 31% 24% 11% 100%
6. För att lära mig så att jag 
kan göra en bra insats i 
samhället.  37% 39% 15% 9% 100%

7. För att lära mig vad man 
behöver kunna som vuxen. 24% 50% 22% 4% 100%
8. För att få betyg och 
examen för fortsatta studier 
eller arbete.  70% 26% 0% 4% 100%
9. För att om skolan inte 
fanns skulle jag inte ha något 
annat att göra.  22% 33% 24% 20% 100%

10. För att lära mig något så 
att jag efter skolan kan arbeta 
och få bra lön.   63% 30% 4% 4% 100%
 
Med hänsyn till resultatredovisningen i tabell 3 framgår det att majoriteten av ungdomarna 
förväntar sig en framtida belöning efter skolutbildningen eftersom den allra högsta frekvensen 
Stämmer mycket bra gavs motiveringen ”För att lära mig något så att jag efter skolan kan 
arbeta och få bra lön” (63 %) samt ”För att få betyg för fortsatta studier eller arbete”(70 %).  

Vidare kan ungdomarnas syn på ett visst samhällsansvar iakttagas eftersom en större del 
markerade att de går i skolan för att lära sig ”något så att (de) kan göra en bra insats i 
samhället”. En hög andel elever, (med hela 57 % under svarsalternativet Stämmer bra 
respektive 31 % under Stämmer mycket bra), instämde också med motiveringen som berörde 
deras individuella utveckling, det vill säga, för att lära sig något ”för sin personliga 
utveckling”. Vidare instämde eleverna med påståendet att de går i skolan ”För att träffa (sina ) 
kamrater” där hela 54 % markerat detta påståendet Stämmer bra och 30 % Stämmer mycket 
bra.    

Majoriteten av ungdomarna går alltså i första hand i skolan för att de förväntar sig 
utdelning i form av framtida jobb eller högre studier, allt enligt de resultat som presenterats i 
tabellen ovan. Skolan uppfattas sålunda ha dessa traditionella uppgifter och dessa är de 
huvudsakliga förväntningarna på att gå i skolan. Av svaren att döma är således de flesta elever 
motiverade att gå i skolan av framtidsrelaterade skäl. Vid en genomläsning av elevsvaren fann 
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vi att eleverna på de studieförberedande programmen ser skolan i dagsläget som grund för 
vidare studier, medan eleverna på de yrkesinriktade programmen, som de själva uttrycker det, 
har som främsta målsättning ”att bli klar och få jobb”, vilket i och för sig är naturligt med 
tanke på elevernas valda studieinriktning. Av elevsvaren att döma kan man säga att samtliga 
elever förväntar sig en framtida belöning av skolgången, det vill säga, de har ”en öppet 
instrumentalisk inställning till skolan”, vilket också är allt skolan betyder för dem (Ziehe 
1989, s. 73) 

För att knyta an till på elevernas framtidsrelaterade skäl till sina studier är det relevant att 
fånga vad ungdomars livsprojekt utgörs av i dag, det vill säga, det som ungdomar i dagsläget 
upplever är viktigt att förverkliga eller uppnå i livet (se kapitel 3 under rubriken Centrala 
begrepp). I detta sammanhang besvaras frågan kring elevernas livsprojekt lämpligast genom 
en redovisning av fråga nio: ”Vad tycker du är viktigast i ditt liv just nu?”.  

Tanken var, likt tidigare frågeställningar, att även denna skulle vara formulerad som en 
öppen fråga så att svarsalternativen som sådana inte skulle leda in eleverna eller påverka dem 
till något bestämt svar som vi som vuxna utformat och tillrättalagt. Därmed anser vi att 
eleverna fått ge sina egna ”ofärgade” synpunkter kring vad de upplever som viktigast.  

De erhållna elevsvaren har delats in i tre olika kategorier. I den första, ”socialt inriktade 
livsprojekt”, ingår aspekter såsom familj och att göra något värdefullt för samhället. Den 
andra utgörs av ”traditionella livsprojekt” i vilken ingår att ha ett trevligt hem, tjäna mycket 
pengar, gifta sig, ha snygga kläder och ett tryggt arbete. Den sista utgörs slutligen av vad 
som betecknas som ”individualiserade livsprojekt” nämligen det som berör ”mig” som individ 
i vilken faktorer såsom; att utveckla mina talanger, att få en bra utbildning, skaffa mig ett 
arbete som jag trivs med, göra vad jag vill ingår.    

I tabellen nedan synliggörs den procentuella fördelning som gäller för de tre kategorierna 
vilka även är indelade i kön för att på så vis upptäcka eventuella skillnader mellan killar och 
tjejer.  

 
 
Tabell 4 Livsprojekt. Tillhörande fråga nio: ”Vad tycker du är viktigast i ditt liv just nu?”. 

Procentuell fördelning av elevers livsprojekt med hänsyn till kön.    
 
Livsprojekt Killar  Tjejer Elever totalt 
 
Socialt inriktade 
 

 
10 % 

 
32 % 

 
19 % 

 
Traditionella 
 

 
22.5 % 

 
32 % 

 
27 % 

 
Individualiserade 
 

 
67.5 % 

 
36 % 

 
54 % 

 
Totalt  
 

 
100 % 

 
 100 % 

 
100 % 

 
 

I tabellen ovan framgår det att individualiserade livsprojekt utgör den största procentuella 
andelen av gruppen som helhet. Utifrån ett könsperspektiv pekar dock siffrorna på att killarna 
anser att individualiserade livsprojekt hör till det viktigaste för dem, medan socialt inriktade 
är betydligt mindre angeläget för dem i dagsläget.  De traditionella livsprojekten kan sägas 
vara vanliga för båda könen. Tydligt är dock att tjejernas svar varit mer jämnt fördelade över 
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samtliga tre områden men den största procentuella andelen utgörs ändock, trots att den är 
marginell, av individualiserade livsprojekt.  
 
I det följande kapitlet kommer de resultat som framkommit i enkätundersökningen att 
diskuteras mot det underlag som tillhandhölls i den teoretiska bakgrunden. Först följer dock 
en sammanfattande inledning av de tre områdena samhälle – skola – ungdom där dessa vävs 
samman för att tydliggöra den parallella utveckling som skett under de senaste 200 hundra 
åren.   
 
 
6 DISKUSSION 
 
Vi har i detta arbete behandlat tre områden som alla genomgått stora och genomgripande 
förändringar de senaste 200 åren och som är intimt förbundna med varandra. Dessa tre 
områden utgörs av: samhället; skolan; ungdomarna och deras förändrade livsvillkor. 
Samhällets historiska utveckling delades in i tre faser eller ”vågor” av modernisering, vilka 
kronologiskt utgörs av: den industriella moderniseringen som inleddes i Sverige i mitten av 
1800-talet och som beräknas ha pågått till omkring mitten av 1930-talet; den nationella 
moderniseringen framtill omkring år 1970, och slutligen den internationella moderniseringen 
som Sverige befinner sig i idag.     

Den djupgående samhälleliga utvecklingen från bonde- till industrisamhälle under den 
industriella moderniseringsvågen, kan betraktas som den främsta orsaken till grundandet av 
det svenska skolväsendet. Detta med anledningen av att industrialiseringen i sig medförde 
behov av folk med högre och mer kvalificerad utbildning, och därmed krav på ett mer 
välutbyggt skolväsende.  

Puritanska värderingar präglade det svenska folket under denna tid och det generella 
värderingarna eller det sociala kontraktet var nära relaterat till basbehovet för överlevnad 
samt tacksamhet inför vad hårt arbete gav dem. Livsprojektet, det vill säga, det som individen 
anser viktigt att uppnå eller förverkliga i nuet såväl som i framtiden var sålunda av starkt 
behovsmotiverad karaktär och pliktkänsla, vilket i sig var nödvändigt för att överleva.  

Under denna period ansåg forskning kring barn och ungdomar att ungdomstiden som sådan 
främst utmärktes av den inre psykologiska utvecklingen hos den unga individen och att denna 
period i en människas liv kunde betraktas som ett biologiskt faktum. Tankesättet om att 
ungdomstiden kunde betraktas som ett särskilt utvecklingsstadium i sig grundlades dock på 
1700-talet och upplysningstiden.  

Då barnarbetet sedermera kom att avskaffas och arbetstiden att regleras. Detta ledde till att 
folket, och då främst barn och ungdomar, kom att få en fritid. I och med denna utveckling 
följde behovet av att organisera denna nya fria tid för barn och ungdomar, vilket dels 
föranledde införandet av söndagsskolor, men även utvecklandet av ett allt större kulturellt 
utbud i form av offentliga nöjen. Dessa nöjen och mötesplatser, som för övrigt tillhandahölls 
av kommersiella arrangörer, kom att ligga till grund för tillkomsten av den första svenska 
ungdomskulturen. Med anledning av detta etablerades snart skilda ungdomskulturer i Sverige, 
varför det blev särskilt intressant för barn- och ungdomsforskningen under 1920- och 30-talet 
att vända fokus till att nu betrakta ungdomstiden som en slags social konstruktion. En 
konstruktion som, oavsett när den sexuella mognaden inträffade, både kunde variera i innehåll 
såväl som till utformning mellan olika kulturer och dessutom inträffa under olika tidpunkter.  

Före denna förhållandevis intensiva och tillika snabba samhälleliga förändringsfas hade 
kyrkan ansvaret för folkbildningen, givetvis i kristlig anda. Detta förhållande kom däremot 
snart att förändras då staten övertog detta ansvar i och med att behovet av välutbildad 
arbetskraft tilltog. I samband med samhällets successiva demokratisering och särskilt efter det 
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andra världskriget skulle skolan nu istället förmedla kunskaper fri från värden. Ett förhållande 
som naturligtvis är giltigt än idag men där en betydligt större betoning ställts på individuellt 
ansvar.  

Under den nationella moderniseringsvågen betonades dock det kollektiva ansvaret, och 
tyngdpunkten i samhället låg på att skapa och bygga upp det gemensamma folkhemmet.  
Parallellt med denna samhälleliga anda lades grunden för det som kom att benämnas ”en 
skola för alla” och där det sociala kontraktet karaktäriserades av solidaritet och effektivitet 
inom produktion. Detta var en tid då det svenska välfärdsamhället nådde sin höjdpunkt och 
livsprojektet bestod i att göra karriär och att konsumera för att på så vis höja den individuella 
statusen.   

Parallellt med denna moderniseringsvåg började även den moderna skolan att formas i och 
med tillkomsten av flertalet stora skolutredningar, vilka sedermera resulterade i en förändring 
av det svenska skolväsendet och införandet av den obligatorisk grundskola – en gemensam 
skola för alla barn oavsett social bakgrund.  

Ungdomarnas livsvillkor och kultur påverkades naturligtvis också av den samhälleliga 
förändring denna moderniseringsfas medförde. En mängd olika kulturella uttrycksformer 
utvecklades bland ungdomarna, vilka inte allt för sällan speglade klasskillnaderna i samhället 
på liknade sätt som de tidiga läroverken och folkskolorna särskilde sig beträffande 
elevunderlag. Även ungdomskulturer som utmärktes av politiska och ideologiska tankesätt 
influerade av den internationellt förankrade studentradikalismen och den amerikanska 
hippierörelsen bildades under denna period. Dessa kulturer resulterade i 1960- och 70-talets 
ungdomsrevolter, vilka Birminghamskolans forskare ansåg berodde på en existerande kris i 
den då dominerande medelklasskulturen. Detta är enligt vår mening en rimlig tolkning, 
eftersom den snabba samhälleliga utvecklingen från ett relativt stabilt klassamhälle till ett 
samhälle där demokrati och solidaritet ska råda knappast låter sig ske utan smärre 
meningsskiljaktigheter. Samhälleliga vändningar av detta slag är troligen svåra att förankra i 
människors värderingar bara över ett fåtal decennier.  

Ett decennium in i den internationella moderniseringsfasen, minskade intresset för 
Birminghamsskolans studier kring ungdoms- och subkulturer i anslutning till och under den 
framväxande ungdomsindustrin för att istället rikta forskningen mot individen och dennes 
identitet. Inom detta socialpsykologiska forskningsfält återfinns den inflytelserika tyske 
pedagogen Thomas Ziehe som i sina socialisationsteoretiska studier påvisat tendenser till 
individualisering i ungdomarnas stilorientering. Med detta menar han att de numera 
frikopplats från sociala band och kulturella traditioner och att detta slår igenom i ungdomars 
förhållningssätt till olika stilar, såväl som i deras smak och fritidsvanor. Enligt Ziehe har 
samhällsmoderniseringen inte enbart lett till en upplösning av sociokulturella normer och 
värderingar utan också till det som han benämner ”kulturell friställning” bland dagens 
ungdomar. Med detta menar han att ungdomarna idag, till skillnad mot äldre generationer, har 
större frihet att själva skapa sina liv, det vill säga, att välja sina egna livsprojekt. En 
utveckling som enligt honom möjliggjorts av ett alltmer teknokratiserat och kapitaliserat 
samhälle där människorna som en konsekvens frikopplats från seder, religion, och tradition. 

Det som främst utmärker det svenska samhället från 1970-talet fram till idag är förutom 
kapitaliseringen, teknokratiseringen inom områden som teknik, elektronik och 
kommunikation, dessutom den snabba internationaliseringen. Hela samhällslivet genomsyras 
av flexibilitet, rörlighet såväl som krav på förmågan att ta personligt ansvar och att utgå ifrån 
sig själv i sina livsval.   Livsprojekten utgörs sålunda idag, och helt i linje med Ziehes åsikt,  
av individuella självständiga val likväl som det sociala kontraktet har utvecklats i en alltmer 
individualiserad och självförverkligande riktning.  

Skolans verksamhet har de senaste decennierna alltmer kommit att tillmötesgå samhällets 
utveckling och därmed har dess uppgifter både förändrats såväl som breddats med tiden. För 
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det första har skolan kommit att bli en mer tidsomfattande institution, eftersom ungdomar 
idag tillbringar en betydligt längre tid inom skolans värld jämfört med, låt säga, under 1950-
talet. En av orsakerna till denna förlängda skolgång kan bero på nationalstatens försvagning, 
vilket i sin tur resulterat i allt sämre samhällsekonomi och därmed en allt högre arbetslöshet. 
Som ett led i att arbetsmarknaden inte längre kan erbjuda ungdomarna arbete i samma 
utsträckning som förr, har troligen skolans uppgifter kommit att vidgas till att behålla 
ungdomarna längre i dess verksamhet. I och med detta är det möjligt att dra slutsatsen att 
skolan tillfredsställer samhällets behov genom att ”förvara” och aktivera ungdomarna när få 
andra alternativ står till buds. Vidare har skolans verksamhet kommit att bli en viktig 
mötesplats för ungdomarna idag. När eleverna för 40 år sedan gick skilda vägar efter fyra 
eller sex års skolgång, följs eleverna i dagens skola åt genom grundskolan till gymnasiet, 
vilket av naturliga skäl också ökar den sociala sammanhållningen. Slutligen är dagens skola 
en framtidsbestämmande verksamhet eftersom ungdomarnas framtidsutsikter inte längre är 
direkt beroende av social tillhörighet, vilket skiljer sig markant mot den kulturellt och socialt 
bundna och segregerade utbildning det tidigare samhället erbjöd ungdomarna.  

Likväl som vi anser att ungdomarna utgör samhällets framtid, anser vi att de alltid ska 
betraktas som huvudpersonerna inom skolans verksamhet. Av den anledningen ser vi det som 
en självklarhet att enbart utgå ifrån deras perspektiv i ett försök att beskriva de attityder de har 
eller har utvecklat till den plats i samhället de spenderar en så stor del av sina liv i –  skolan.    

I detta arbete har vi sålunda valt att söka svar på ungdomarnas åsikter, tankar och känslor, 
det vill säga, deras attityder till skolan och dess verksamhet. Huvudsyftet har varit att belysa 
huruvida elever på en specifik gymnasieskola utvecklat negativa attityder till skolan och dess 
verksamhet. Om det förelåg på så vis, ämnade studien även söka svar på till vad inom skolans 
verksamhet eleverna är negativt inställda, samt hur skolan uppfattas av ungdomarna själva, 
det vill säga, vilka förväntningar de har på skolan i nuet såväl som för det framtida livet.  För 
att detta skulle vara möjligt ingår även en beskrivning av hur sociala attityder formas, 
utvecklas och förändras i arbetets teoretiska bakgrund.   

För att söka svar på dessa frågeställningar utarbetandes en kvalitativ enkät för eleverna att 
besvara. Vid genomläsningen av de elevsvar vi senare erhöll, indikerade svaren, redan vid den 
första öppna frågeställningen: ”Hur ser en vanlig skoldag ut för Dig. Beskriv”, att negativa 
attityder till skolans verksamhet förekom bland eleverna. Trots att de flesta elevsvaren var av 
saklig karaktär, med ytterst korta beskrivningar av dagen, utmärktes flertalet av ett mer 
känslomässigt slag, i vilka tecken på en viss negativ inställning till skolan som verksamhet 
uppmärksammades.  

Som vi beskrev i den teoretiska bakgrunden och i avsnittet Sociala attityder, så vävs våra 
tankar, känslor och beteende kring olika objekt samman och skapar attityder till detta objekt. 
Objektet i det här fallet motsvaras av skolan. Denna negativa inställning framkom sålunda 
genom elevernas svar i den nämnda frågan där passivitet, stress, ångest och press, i samband 
med skolans verksamhet kom till uttryck. Detta förhållande föranledde utförandet av en 
attitydmätning till fråga fyra som löd: ”Hur går arbetet i klassen till? Berätta om vad som är 
svårt, vad som är lätt, och vilket sätt att arbeta på som Du tycker bäst om”.  

De resultat som framkom i denna attitydmätning visade med all tydlighet att negativa 
attityder existerade bland eleverna på den aktuella skolan. 19 % var negativt respektive 7 % 
starkt negativt inställda till skolans verksamhet, vilket tillsammans bildar en negativitet bland 
eleverna på sammantaget hela 26 %. Glädjande nog fanns även elever som var positivt 
inställda till verksamheten: 12 % var positivt och 2% starkt positivt inställda till skolan, vilka 
tillsammans utgör en positivitet på 14%. Den allra största gruppen, närmare bestämt 50 %, av 
eleverna var dock både positivt och negativt inställda till skolan.   

Genom att känna till vilka attityder individer utvecklat till olika objekt i olika sociala 
sammanhang, är det också möjligt att förändra eller till och med att vända eventuella 
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fördomar hos en människa, såväl som beteendemönstret kring objektet ifråga. Därmed kan 
man säga att om skolan uppmärksammas på vilka attityder ungdomarna har till verksamheten, 
kan denna lättare förutspå ungdomarnas framtida beteende i olika skolsituationer, vilket 
möjliggör utformandet av en verksamhet och undervisning som upplevs meningsfull för 
eleverna.  

Vid en jämförelse mellan de två elevgrupperna med extrema attityder, det vill säga, de som 
var starkt negativa, med de som var starkt positiva till skolans verksamhet, är det en mörk bild 
som återges. Vi har nämligen diskuterat kring attityder och dess mobilitet, det vill säga, hur 
pass benägna de är till en förändring och därmed uppmärksammats på att extrema attityder är 
mer säkert hållna än mindre extrema och är därför mer resistenta till en förändring. De 
extrema attityderna karaktäriseras vidare av en hög grad av harmoni mellan de så kallade 
attitydklasarna, vilket innebär att samtliga delar av attityden: tankarna, känslorna och 
beteendet, går i samstämmig riktning. Detta kan sägas utmärka den elevgrupp som är starkt 
för respektive emot skolans verksamhet varför det är rimligt att benämna dessa för enkla 
attityder – enkla attityder är dessutom svårare att förändra i motsatt riktning.    

Attityder som inte harmonierar med varandra i lika hög utsträckning tyder på att individens 
normer inte är lika starkt förankrade och möjligen lättare att förändra och kanske till och med 
vända. Detta kan sägas gälla de som var negativa respektive positiva till skolan. Om dessa 
attityder dessutom ingår i ett ostabilt system, det vill säga, i de fall då individen inte är lika 
starkt för eller emot skolan kan de lättare förändras i motsatt riktning. Detta tyder i sin tur på 
att det trots allt finns goda möjligheter för skolan att vända de negativa attityderna i motsatt 
riktning. Men, då individens attityder är starkt förankrade i en grupp negativt inställda till 
skolan, kan dock det motsatta ske. I sådana fall, kan attityderna istället stärkas och förändras i 
samstämmig riktning, vilket innebär att de utvecklas till extrema, vilka som bekant är svårare 
att vända i motsatt riktning. I detta sammanhang har vi dock ingen kännedom beträffande 
ungdomarnas gruppanknytning. Därmed har vi heller ingen tillgång till information om i 
vilken mån de elever som är negativa respektive positiva till skolan, i olika grader, kan 
influera den grupp som är både negativt och positivt inställda till skolan. Den sistnämnda 
gruppen, utgör som sagt också den mest omfattande, är nämligen lättare att påverka till 
förändringar i olika riktningar.  

Vid attitydmätningen till fråga fyra uppmärksammades vi på att negativa attityder de facto 
existerade på den aktuella skolan. I enlighet med arbetet syfte, ville vi därför söka svar på till 
vad inom skolans verksamhet eleverna var negativt inställda. Av den anledningen beslöt vi att 
även ta del av och redovisa de elevsvar fråga fem genererade, vilken löd: ”Vad är bäst 
respektive sämst med skolan?”. Vid själva redovisningen av denna beslöt vi dock att dela upp 
denna i två delfrågor, det vill säga, till det som eleverna upplevde som bäst respektive sämst 
med skolan. Utifrån de elevsvar vi erhöll rangordnades därefter elevsvaren samt att vi delade 
in eleverna i två grupper alltefter vald studieinriktning, det vill säga, yrkesförberedande (YP) 
och studieförberedande (SP).  

Utifrån de elevsvar vi erhöll, valde vi att dela in dessa i flertalet kategorier som bildats 
genom att vi tolkade det av eleverna förstnämnda angivna svaret som det för dem av störst 
betydelse. Det framkom att en viss skillnad förelåg mellan de två grupperna beträffande vad 
de ansåg som sämst med skolan. De mest framträdande skillnaderna bestod i att: SP-eleverna i 
en mycket högre grad än YP-eleverna upplevde att kategorin arbetsbörda var det som 
utgjorde det sämsta med skolan. YP-eleverna upplevde däremot den fysiska miljön som 
betydligt mer otillfredsställande, samt att dessa elever i högre grad än SP-eleverna på SP 
uttryckte att de ansåg skolan som både tråkig och meningslös.  Detta kan tolkas som att alltför 
många elever följer, det Ziehe benämner lustprincipen, vilket, enligt hans mening, innebär att 
flertalet elever inte anser skolan som meningsfull då den inte ger dem önskvärd 
tillfredsställelse. Därmed har Ziehes undvikandets princip trätt in, varför eleverna så långt det 
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är möjligt söker undkomma ”det obehagliga” i livet – ett obehag som i det här fallet utgörs av 
skolan.  

Eftersom vi människor påstås drivas av egoistiska krafter ställer vi endast upp på 
samhällets krav och skyldigheter om samhället självt förmår tillgodose våra behov och krav. 
Resultaten kopplade till denna frågeställning kan därmed tolkas som att ungdomarna inte är 
villiga att tillmötesgå skolans och därmed även samhällets krav då de inte upplever att de i sin 
tur får sina individuella behov tillfredsställda då skolan tillika inte lyckas tillmötesgå 
samhällets i denna mening.  

För att vidare söka svar på det ungdomarna upplevde som bäst med skolan, pekande 
elevsvaren, och då för båda programinriktningarna, i riktning mot sociala faktorer som det 
bästa med skolan. Det faktum att socialt orienterade faktorerna utgör det bästa med skolan är 
inte särskilt förvånande då ungdom som livsfas är en period i livet då den egna identiteten 
formas och därför blir den sociala samhörigheten oerhört viktig. Den sociala subjektiviteten 
handlar just om upplevelsen av att vara en del av ett ”vi” – att inte befinna sig utanför en 
gruppsamhörighet. I linje med denna insikt betonar även skolans nu gällande styrdokument en 
social såväl som en god personlig utveckling vid sidan av en gynnsam kunskapsutveckling. 
Denna utveckling kommer även till uttryck i det övriga samhället och dess arbetsliv. Medan 
arbetet kom i första hand förr i tiden, både psykiskt och socialt, har arbetsförmågan idag 
kommit att bli intimt sammankopplad med hur pass tillfreds individerna generellt sett är i sina 
sociala relationer. Med hänsyn till de resultat som framkom så inger det en hoppfull bild av 
skolans framtida utveckling då båda grupperna rangordnat den socialt orienterade kategorin 
som det bästa med skolan. Detta anser vi vara ett gott tecken, men bara om skolan ser till att 
ytterligare uppmuntra och bygga verksamheten på elevernas uppenbara behov av social 
gemenskap. 

Vidare bestod den mest markanta skillnaden de två grupperna emellan i att SP-eleverna 
rankat kunskap/lärande betydligt högre än YP-eleverna, vilket i sig kan tolkas som att de 
bättre kan hantera den egna så kallade legitimationskrisen. Denna ”kris” som kortfattat 
innebär att dessa elever bättre kan motivera sig till studier sant att de har förmågan att ställa 
sig frågan: ”Ska jag kräva det här av mig själv?”, samt besvara denna med ett: ”Ja, det kan/vill 
jag!” Förmågan att svara på denna legimiterade fråga innebär i sin tur att dessa elever är 
medvetna om de krav skolan/samhället ställer på dem. Detta eftersom de ser en möjlighet i att 
dessa institutioner kan hjälpa dem att förverkliga sina egna behov. Skolarbetet kan därmed i 
sig utgöra belöningen, men bara så länge som detta arbete upplevs som kreativt, meningsfullt 
samt ger möjlighet till en god personlig utveckling. 

Vid sammanställningen och tillika tolkningen av elevenkäterna, kändes det naturligt att 
följa upp ovanstående fråga med: ”Är det någonting du skulle vilja ändra på när det gäller Din 
skolgång eller skolan som helhet?”. Istället för att ungdomarna här kom med konkreta förslag 
på vad de skulle vilja förändra i sin skolsituation, återspeglade elevsvaren istället faktorer som 
rörde den fysiska miljön, organisationen och klassklimatet, för att nämna några. Elevsvaren 
utmärktes således framförallt av aspekter som förekom i den övriga skolvardagen istället för 
att beröra det direkta arbetet i klassrummet. Detta faktum skulle mycket väl kunna tolkas som 
ett tecken på att eleverna, dels inte är vana att utöva inflytande över vare sig undervisningen 
eller skolverksamheten som helhet, dels ett tecken på att de inte är van vid att reflektera över 
sin egen skolsituation. En elev uttryckte att ”det är ingen idé”, medan en annan delgav sin 
glädje över att någon ”bryr sig”.  

Mot bakgrund av de erhållna elevsvaren i föregående frågeställning, samt att ungdomar 
troligen någon gång ställt sig frågan varför de egentligen går i skolan, blev det också relevant 
att redovisa elevsvaren till fråga tio som löd: ”Varför går Du egentligen i skolan?”. Avsikten 
med denna frågeställning, innehållande fasta svarsalternativ, var att fånga ungdomarnas 
förväntningar av skolgången i nuet såväl som inför det framtida livet. Av resultatet framgick 

36  
 



 
 

det att majoriteten av ungdomarna förväntade sig en framtida belöning deras skolgång, 
antingen i form av betyg för högre studier, eller i form av kunskaper för att senare kunna få ett 
arbete. Vidare framkom det att en mycket hög andel elever egentligen gick i skolan för att 
träffa sina kamrater, samt för den egna individuella utvecklingen. Återigen betonades sålunda 
den sociala aspekten samt att elevernas livsprojekt tillsynes har en individuell riktning.  

Som en vidareutveckling av ovanstående frågeställning kändes det relevant för oss att även 
fånga vad ungdomars livsprojekt utgörs av idag. Frågan som ställdes löd enligt följande: ”Vad 
tycker du är viktigast i ditt liv just nu?”. Vid sammanställningen av de erhållna elevsvaren 
delades dessa in i tre kategorier, vilka var: ”socialt inriktade livsprojekt” som innehöll 
aspekter såsom familj och att göra något värdefullt för samhället. Den andra utgjordes av 
”traditionella livsprojekt” i vilken aspekter såsom tjäna mycket pengar, gifta sig, och ett 
tryggt arbete ingick. Den sista kategorin benämndes ”individualiserade livsprojekt” där det 
som berörde ”mig” som individ ingick. Hit räknades faktorer som: att utveckla mina talanger, 
att få en bra utbildning, skaffa mig ett arbete som jag trivs med och göra vad jag vill. 

Resultaten pekade på att de individualiserade livsprojekten var de som betydde mest för 
gruppen som helhet. Utifrån ett genusperspektiv framkom dock att killarna i högre grad än 
tjejerna ansåg individualiserade livsprojekt som det allra viktigaste. De socialt inriktade 
utgjorde den kategori som upplevdes minst angelägen medan den traditionella hade en något 
större betydelse för killarna. Den mest markanta skillnaden låg i att tjejerna upplevde samtliga 
tre kategorier som närapå likvärdigt betydande för dem i nuläget. De individualiserade 
livsprojekten hade dock en marginell övervikt även för tjejerna.  

Vad den enskilda individen upplever viktigt för egen del, hänger intimt samman med det 
egna livsprojektet, närmare bestämt, det som individen anser vara viktigt att uppnå eller 
förverkliga i det nuvarande livet såväl som inför framtiden. Dessa värderingar har dock en 
tendens att förändras med tiden och i takt med samhällets historiska utveckling som ställer 
nya krav på medborgarna såväl som att medborgarna ställer nya krav på samhället.  Detta kan 
i sin tur medföra en känsla av rotlöshet och vilsenhet bland dagens ungdomar särskilt som de 
inte längre guidas av traditionella seder och bruk i lika hög utsträckning som den äldre 
generationen. Av den anledningen är det möjligt att påstå att dagens ungdomar är ”kulturellt 
friställda” som Ziehe uttrycker, och det i en verklighet där de unga får allt större frihet att 
skapa sina egna liv. Denna frihet har naturligtvis sina uppenbara fördelar men kan även 
innebära svårigheter i och med att det kan upplevas svårt att fatta rationella och väl övervägda 
beslut beträffande den egna framtiden.   

Denna kulturella friställning har även föranlett utvecklingen av en ny mänsklig 
subjektivitet. Denna nya subjektivitet passar dock inte ihop med de traditionella 
lärosituationerna skolans verksamhet har att erbjuda och problematiken i skolans verksamhet 
sägs därmed inte bero på motivationsbrist hos eleverna, utan istället att skolan inte klarar av 
att möta upp ungdomarnas individuella behov. Detta trots att det individuella betonas starkt i 
gällande styrdokument, men i skolans verklighet, verkar detta inte ha implementeras fullt ut, 
vilket föranlett den uppenbara motivationsbrist flertalet elever gett uttryck för i de besvarade 
elevenkäterna.  

Trots att vår studie tydligt indikerat de individuella livsprojekten som de mest 
betydelsefulla för båda könen, så har ändock de så kallade traditionellt inriktade livsprojekten 
inte upphört att prägla elevernas värderingar. De socialt inriktade har endast en något större 
betydelse för tjejerna, medan denna kategori upplevs mindre angeläget för killarna.  

Utifrån ett könsperspektiv kan det här vara nämnvärt att betona att tjejerna inte påverkats i 
lika hög grad som killarna av samhällets alltmer individualiserade riktning. Detta antagande 
grundar vi på det faktum att den procentuella fördelningen för tjejerna var jämnt fördelad över 
samliga tre kategorier. Enligt vår tolkning beror detta i mångt och mycket på kvinnans mer 
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traditionella och omvårdande ”karaktär” som förmodligen är så pass djupt rotad i 
människosläktets historia och därmed från ett korttidsperspektiv svår att förändra.  

Avslutningsvis kan de samhälleliga förändringar som skett de senaste två hundra åren 
liknas vid en verklig havsvåg som inte stannar av tvärt då en ny våg rullar in.  På liknande vis 
kan människornas generella värderingar från en föregående tid fortsätta att sätta sin prägel på 
människornas värderingar i sin egen tid. De allmänna värderingarna förändras sålunda inte 
över en natt och inte ens från en generation till en annan. Detta kan leda till att medan en stor 
grupp individer kan förankra sina värderingar i enlighet i en tidigare traditions, kan en annan 
grupp anta eller föredra en mer framtidsorienterad riktning, vilket i sin tur kan föranleda 
utvecklingen av motrörelser.  

Likt motrörelserna som utvecklades under 1960- och 70-talet och som då bland annat 
resulterade i en studentrevolt, kan den individualiseringsprocess som sker i samhället idag 
mycket väl leda till en ny revolt bland ungdomarna. Detta antagande grundar vi på att skolan i 
av idag inte fullt ut förmår tillmötesgå ungdomarna då skolan inte följer samhällets utveckling 
såväl som livsprojektets och det sociala kontraktets alltmer individualiserade riktning.  
 
6.1 Reliabilitet och validitet 
 
Många faktorer tillsammans bestämmer vilken reliabilitet en studie kan sägas ha och trots att 
alla faktorer naturligtvis går att påverka, så finns det aspekter att ha i åtanke under arbetets 
gång.   

I denna studie lades därmed mestadels av energin ner på utformningen av elevenkäten då 
vi ansåg att det var den och dess utformning som betydde mest för studiens reliabilitet såväl 
som validitet. Frågeställningarna präglades således av enkla satser, större teckensnitt än 
normalt, vanliga och begripliga ord samt att enkätens struktur var enkel och stilren utan 
innehållande bilder och annat som påkostat material. Vi hade även i åtanke att inte använda 
värdeladdade ord, negationer eller liknande och i de sammanhang enkäten innehåller sådana 
finns en jämvikt mellan negativa och positiva i samma mening. Samtliga av de nämnda 
aspekterna syftade till att eleverna skulle tolka och förstå frågorna på liknande sätt, vilket 
glädjande nog var vad undersökningen i detta fall resulterade i och därmed har studien, enligt 
vår mening, en hög grad av reliabilitet.  

Det kan dock vara värt att notera att i frågan: ”Varför går Du egentligen i skolan?”, kan 
ordet egentligen upplevas värdeladdat varför det i viss mån kan ha betydelse för de, i denna 
fråga, redovisade resultaten. Utifrån de elevsvar vi senare erhöll, har vi dock inte 
uppmärksammat att något av dessa präglats av en tolkning i någon riktning från elevernas 
sida. En ytterligare aspekt som kan vara värd att nämnas är att vi i fråga fem som behandlade 
det bästa respektive sämsta med skolan, tolkat det av eleverna första angivna svaret, som det 
av störst betydelse. Anledningen till detta antagande, var dels att antalet angivna svar skulle 
stämma överens med antalet elever för att underlätta bearbetningen av den erhållna datan, dels 
att vi av erfarenhet anser att det förstnämnda ofta är det som upplevs viktigast. Därmed anser 
vi inte att reliabiliteten påverkats i någon större bemärkelse.   

Det fanns dock en rad faktorer vi inte kunde påverka, vilka till exempel utgjordes av 
klimatet i klassrummen, den varierande storleken på grupperna, tidpunkten för 
genomförandet, lärarens inställning till enkäterna och framställningen vid tillfället då enkäten 
lämnades ut till eleverna. Vi hade dock ingen möjlighet att påverka någon av dessa faktorer då 
vi själva inte delade ut enkäterna till eleverna och på så vis inte kunnat påverka dess 
framställning. Dessa faktorer har emellertid och enligt vår mening, inte haft någon märkbar 
inverkan på resultaten som framkom genom denna studie. Med tanke på att vi studerat det vi 
från början avsåg med arbetet, anser vi även att studien utmärks av en hög grad av validitet.  
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6.2 Erfarenheter inför framtiden 
 
Det torde vara uppenbart hur pass lärorik denna studie varit för oss med tanke på vårt framtida 
yrke som pedagoger. Att uppnå en större förståelse för ungdomarna och en insikt i vilka 
livsvillkor som gäller för ungdomarna har att förhålla sig till känns oerhört viktigt för oss då 
vi anser att de är skolans huvudpersoner. Vi som pedagoger har därför ett ansvar att tillgodose 
elevernas behov för att lyckas skapa en så meningsfull skolgång som möjligt för alla parter.  

I och med denna studie har vi uppmärksammats på den historiska utveckling i samhälle – 
skola – ungdom som lett fram till en utveckling i en alltmer individualiserad riktning, varför 
det är än viktigare för alla inom skolans verksamhet att verkligen inse dess inverkan och 
betydelse för ungdomarna och deras livsvärld. I själva verket skiljer sig inte 
ungdomskulturerna sig från låt oss säga 1950-talet. Trots att föremålen, attributen och stilarna 
förändrats en del genom åren förefaller ungdomskulturen idag vara densamma som förr och 
därför finns det heller ingen anledning för vuxna att påstå att ”det var bättre förr”.  
 
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Förutom att det hade varit intressant att ta med en större elevgrupp än det ringa antal som 
ingått i denna undersökning, hade det även varit intressant att ta del av pedagogernas 
perspektiv kring elevers attityder till skolan och undervisningen. Elevernas och pedagogernas 
åsikter hade då kunnat ställas mot varandra för att eventuellt upptäcka potentiella skillnader 
av den upplevda skolsituationen.  

Det hade även varit fascinerande att möta eleverna i en samtalssituation för att på så vis 
förhoppningsvis uppnå en djupare nivå på svaren. Naturligtvis hade det även varit intressant 
för undersökningen att ta med aspekter såsom social och etnisk bakgrund liksom 
ungdomarnas fritidssysselsättning, umgänge och klädstil och då möjligtvis kunna urskilja om 
eleverna tillhör en viss ungdomskultur och i så fall vilken.     
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ELEVENKÄT      bilaga 1 
 
Besvara frågorna nedan så utförligt som möjligt. Om utrymmet inte räcker till - skriv 
på baksidan     
 
1.  Är Du   kille tjej 
 
 
 
2. Läser Du på ett   
 
  Studieförberedande program, eller 
 
  Yrkesförberedande program  
 
 
3. Hur ser en vanlig skoldag ut för Dig? Beskriv:  
 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
4. Hur går arbetet i klassen till? Berätta om vad som är svårt, vad som är 
lätt, och vilket sätt att arbeta på som Du tycker bäst om.  
 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

 
5. Vad är bäst respektive sämst med skolan? 
 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 

  



 
 

6. Varför tycker Du det?       
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
7. Är det någonting Du skulle vilja ändra på när det gäller Din skolgång 
eller skolan som helhet? 
 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

 
8. När du tänker på Ditt liv, Din skolgång och Din framtid. Vad är Ditt 
personliga mål med Dina studier?  
 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 
9. Vad tycker Du är viktigast i ditt liv just nu?  
 
....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

.................................................................................................................... 
 
  
 

 

 
 

  



 
 

10. Varför går Du egentligen i skolan? Kryssa för det alternativ som passar Dig 
bäst 
 

Påstående Stämmer 
mycket bra  

Stämmer 
bra 

Stämmer 
dåligt 

Stämmer 
mycket dåligt  

 
För att träffa mina kamrater 
 

 
 

   

 
För att lära mig något för min 
personliga utveckling  
 

    

 
För att lära mig faktakunskaper 
 

 
 

   

 
För att lära mig samarbete och 
kamratskap 
 

    

 
För att lära mig ansvar för arbetet, 
passa tider, ordning.  
 

    

 
För att lära mig något så att jag kan 
göra en bra insats i samhället  
 

    

 
För att lära mig vad man behöver 
kunna som vuxen 
 

    

 
För att få betyg och examen för 
fortsatta studier eller arbete 
 

    

 
För att om skolan inte fanns skulle 
jag inte ha något annat att göra 
 

    

 
För att lära mig något så att jag 
efter skolan kan arbeta och få bra 
lön 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

11. Övriga kommentarer/synpunkter     
 

....................................................................................................................

....................................................................................................................

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 
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