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Sammanfattning
Syftet med denna rapport är att kartlägga, analysera och ge en förståelse för barn och ungdomars
attityder och inställningar till vidareutbildning i Malmfälten. En omfattande datainsamling har
genomförts inom ramen för projeket. Bland annat har 993 elever i gymnasieskolans år 1-4 och
830 elever i grundskolans år 5, 7 och 9 besvarat en enkät. Därutöver har 35 elever medverkat i
intervjuer i syfte att få en djupare förståelse för deras attityder och inställningar.
Det material som insamlats är omfattande och komplext. Den här rapporten avser att dokumentera
centrala lärdomar och rapportera de resultat som studien i huvudsak genererat. Resultaten
presenteras under följande teman i rapporten: (1) inställningar och attityder till vidareutbildning,
(2) leva, bo och arbeta i Malmfälten/framtida kompetensförsörjning, (3) nyckelfaktorer för
attitydförändring. Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat utifrån ovanstående teman.

Inställning och attityder till vidareutbildning och arbeta i Malmfälten
Resultaten visar att attityder och inställningar till universitetsutbildning bland barn och ungdomar
är utspridda. Bland elever i både grund- och gymnasieskola är inställningen, till sannorlikheten att
de kommer att studera vidare vid universitet/högskola inom 2 år, utspridd. Ungefär en tredjedel av
eleverna i gymnasieskolan har inställningen att de mest sannorlikt kommer att läsa vidare vid
universitet/högskola inom två år. Samtidigt har en tredjedel inställningen att de mest osannorlikt
kommer att läsa vidare vid universitet/högskola inom två år. Ett liknande mönster identifieras
bland elever i grundskolan där en tredjedel av eleverna har inställningen att de mest sannorlikt
kommer att läsa vidare vid universitet/högskola inom två år, och en femtedel av eleverna har
inställningen att de mest osannorlikt kommer att läsa vidare vid universitet/högskola inom två år.
Mönstret förändras något hos elever i både grund- och gymnasieskolan gällande att någon gång i
framtiden läsa vidare vid universitetet/högskola. Där har fler elever inställningen till att göra det
jämfört med att inte göra det. Dock är det stor spridning i inställningen bland eleverna över lag.
Attityden hos eleverna i gymnasieskolan till om de kan se sig själv som framtida universitets/högskolestudent eller inte är också utspridd. Omkring en tredjedel av eleverna i gymnasieskolan
kan se sig själv som en framtida universitets-/högskolestudent. Lika många elever kan inte se sig
själv som framtida universitets-/högskolestudent. Bland eleverna i grundskolan ser mönstret lite
annorlunda ut där en majoritet väger mellan att se sig själv som en framtida universitets/högskolestudent eller inte. Något som uttrycker en större osäkerhet kring självbilden som
universitets-/högskolestudent. Samtidigt kan fler elever i grundskolan se sig själv som framtida
universitets-/högskolestudent än de elever som inte kan se sig själv som det.
Elevers inställningar och attityder till betydelsen av universitetsutbildning för framtida arbetslivet
är också utspridda. En tredjedel av eleverna i gymnasieskolan har inställningen att universitets/högskoleutbildningutbildning är av stor betydelse för deras framtida arbetsliv samtidigt som en
tredjedel av eleverna i gymnsieskolan har inställningen att universitets-/högskoleutbildning saknar
betydelse för deras framtida arbetsliv. Bland elever i grundskolan har fler inställningen att
universitets-/högskoleutbildning är av stor betydelse för deras framtida arbetsliv jämfört med de
som har inställningen att universitets-/högskoleutbildning saknar betydelse för deras framtida
arbetsliv. Parallellt med detta anger en dominerande andel av eleverna att arbetets utformning och
utfall av arbetet i framtida arbetslivet är viktigt (dvs betydelsen av framtida hög inkomst, roligt
arbete, varierat arbete, och stimulerande arbetet). Intrycket hos eleverna i gymnasieskolan
gällande universitets-/högskolestudier framstår som betydligt mer positivt än negativt.
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Övervägande delen av eleverna har ett neutralt eller positivt intryck av universitets/högskolestudier. Även eleverna i grundskolan har ett intryck av universitetsstudier som framstår
mer positivt än negativt.

Leva, bo och arbeta i Malmfälten
Attityden bland elever i gymnasieskolan till att leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden
framstår som mer negativ än positiv men är även utspritt. Ungefär en tredjedel av eleverna har en
övervägande positiv attityd till att bo, leva och arbeta i Malmfälten medan nära hälften av eleverna
har en övervägande negativ attityd till att bo, leva och arbeta i Malmfälten. Även attityden bland
elever i grundskolan till att leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden framstår som mer negativ
än positiv. Omkring en fjärdedel av eleverna har en övervägande positiv attityd till att bo, leva och
arbeta i Malmfälten medan omkring en tredjedel har en övervägande negativ attityd.
Inställningen till möjligheter att få drömjobbet i Malmfälten bland elever i gymnasieskolan är
diversifierad. Elevernas inställning till att få drömjobbet i Malmfälten i framtiden visar att nära en
tredjedel har en negativ inställning, medan ungefär en fjärdedel har en positiv inställning. Bland
elever i grundskolan är inställningen till möjligheter att få drömjobbet i Malmfälten också
utspridd. Elevernas inställning till att få drömjobbet i Malmfälten i framtiden visar att nära en
tredjedel av eleverna har en negativ inställning, medan nära en tredjedel har en positiv inställning.
Den dominerande andelen av elever i både grund- och gymnasieskolan har en neutral eller positiv
inställning av att arbeta vid LKAB i framtiden.
Två elevprofiler identifieras där den ena profilen kan kallas för ”framtida universitetsstudenter”.
Den profilen utgörs av elever som med hög sannolikhet kommer att studera vidare vid
universitet/högskola och ser det som viktigt att i framtiden ha en universitets-/högskoleutbildning.
Dessa elever ser det som viktigt att i framtiden få ökade framtida inkomster, framtida
arbetsvariation, samt roligt och stimulerade arbete. Samtidigt har dessa elever en relativt negativ
inställning till att bo, leva och arbeta i Malmfälten medan de har en relativt positiv inställning till
LKAB som arbetsgivare. I den andra profilen som kan kallas för ”icke-framtida
universitetsstudenter” finns elever som inte ser sig själva som framtida universitets/högskolestuderande. De ser inte nyttan av att studera vidare samtidigt som de har en neutral
inställning till att leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden medan de har en relativt positiv
inställning till LKAB som arbetsgivare. Dessa elever ser det också som viktigt att i framtiden få
höga inkomster, hög arbetsvariation, samt roligt och stimulerade arbete.

Nyckelfaktorer för attitydförändring
Resultatet visar att det finns sju faktorer som påverkar elevers attityd och inställning till
vidareutbildning. Utöver dessa sju faktorer identifieras ytterligare en grundläggande faktor som
visar sig ha betydelse för regionens kompetensförsörjning vilken är hur elever ser på sin framtid i
Malmfälten och hur attraktivt Malmfältsregionen är att leva, arbeta och bo i. Nedan görs en
sammanfattning av alla dessa faktorer.
(1) Utbildningsmotivation. Generellt visar resultatet att elever i grund- och gymnasieskolan
ligger över mittpunkten på upplevd utbildningsmotivation. Elever som upplever att de är
kompetenta för sin utbildning, att känner tillhörighet och självständighet, har en högre
utbildningsmotivation än de elever som inte upplever utbildningsmotivation. De elever som
upplever utbildningsmotivation värdesätter studierna och dess uppgifter i högre grad än de som
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inte upplever utbildningsmotivation. Resultatet visar även att lärarens ledarskap och elevers
självtillit är avgörande faktorer för elevers utbildningsmotivation vilket beskrivs mer ingående
under respektive nyckelfaktor nedan.
(2) Lärares ledarskap. 50 procent av eleverna i grund- och gymnasieskolan upplever sina lärares
ledarskap något över mittpunkten, endast 1,7 procent (elever i gymnasieskolan) respektive 1,2
procent (elever i grundskolan) upplever det som relativt svagt. Elever i både grund- och
gymnasieskolan beskriver en överensstämmande bild av två typer av ledarskap de upplever hos
sina lärare: lärare med hög grad av utvecklande ledarskap och lärare med låg grad av utvecklande
ledarskap. Lärare med hög grad av ledarskap beskrivs inneha en kombination av fyra olika
ledarskapsstilar: (1) en vägledande lärare som ger elever tydliga instruktioner angående de
uppgifter som skall genomföras och vilka förväntningar som finns samt hur uppgiften skall lösas.
Det kan innebära att läraren till exempel hjälper elever med hur de skall gå till väga för att uppnå
godkänt. (2) En stödjande lärare som bryr sig om elever och är tillgänglig både under och efter
lektionstid. Särskilt betonas det extra stöd lärare sätter in samt det engagemang läraren ger utanför
lektionstid i form av uppmuntrande samtal och planering av extra stöd. Det skapar ett vänskapligt
klimat och bidrar till välbefinnande och uppfyllande av de mänskliga behoven hos elever vilket
många elever upplever varit avgörande för att de har klarat godkänt i vissa ämnen. (3) En
deltagande lärare som gör elever delaktiva och lyssnar på deras idéer och förslag och använder sig
av det i det fortsatta arbetet. Till exempel att få vara med och bestämma hur lektioner skall se ut
och i vilken form elever ska göra prov. Elever menar att detta ökar deras prestationer då de får en
känsla av självbestämmande rätt och press att prestera när de involveras i beslutsprocessen. (4) En
prestationsinriktad lärare som utmanar och uppmuntrar elever att prestera på hög nivå och hålla en
hög kvalitet i arbetet. Elever menar att kontinuerlig uppmuntran i form av att för höra att de är bra
och att de klarar av allt bara de satsar och vill, upplevs motiverande och inspirerande vilket medför
förbättrade prestationer och visar tilltro till deras förmåga att prestera. Detta medför att elever kan
nå målen på grund av att läraren förstärker elevers förväntningar på att nå målet, ökar deras
självförtroende och att kontinuerligt söka efter förbättringsmöjligheter.
Lärare med låg grad av utvecklande ledarskap påverkar elever negativt i studier. Elever beskriver
denna typ av ledarskap som att lärare besitter ett oengagemang i både elever och undervisning,
brister i förmågan att hjälpa och ge stöd, ger inget eller mycket lite utrymme till elevers
delaktighet i undervisningen, visar ingen tillgänglighet och brist på tilltro till elevers förmågor.
Detta medför att elevers motivation till att läsa till prov och genomföra uppgifter minskar och de
tappar lusten att lära och tron på sig själv samt känner sig dåliga, tröga och dumma. Detta
försvårar elevers utbildningssituation och prestationer vilket i sin tur leder till att elever tappar
drivkraften i att göra någonting. Detta sätt att agera och styra i klassrumet, skapar en miljö som
inte främjar varken motivation, prestationer eller välbefinnande i studierna. Det innebär att de
elever som har lärare med denna typ av ledarskap ges sämre förutsättningar att lyckas och
motiveras i sina studier än de elever som har en lärare med en hög grad av utvecklande ledarskap.
Detta resultat kan ses som att läraren har en mycket central roll för utbildningsmotivation hos
elever i grund- och gymnasieskolan.
(3) Elevers självtillit. Självtillit är elevers upplevda förmåga att hantera och klara av
studieuppgifter i utbildningen. 50 procent av eleverna i grund- och gymnasieskolan upplever att de
har en relativt hög självtillit. De beskriver att de har en inneboende trygghet i att de litar på sin
förmåga, det vill säga tron på sig själv och sina kunskaper och förmågor samt att de har full tilltro
till sin kapacitet att prestera. Denna upplevda höga tillit till sin egen förmåga tycks påverka deras
utbildningsmotivation positivt vilket sannolikt medför att de kommer genomföra och klara av prov
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och andra studieuppgifter i skolan. Detta till skillnad från elever med låg självtillit. Dessa elever
tvivlar på sin egen förmåga att prestera tillräckligt och har en rädsla av att misslyckas. Detta
medför att de påverkas av sin upplevda förmåga (brister i tilltro till sin egen förmåga, t ex att inte
tror sig klara av ett prov) i mycket större utsträckning än den faktiska förmågan (har tillit till sin
egen förmåga, t ex litar på sig själv och sin förmåga att det går bra på provet) som i sin tur kan
medföra ett självbegränsandebeteende då flertalet elever tror sig sakna vad som krävs för en given
uppgift, trots att de besitter förmågan av vad som krävs. Resultatet visar att självtillit har betydelse
för elevers utbildningsmotivation och prestationer i skolan där hög självtillit hos elever upplevs
leda till bättre utbildningsmotivation och skolresultat. Detta grundar sig på elevers tillit till sig
själv: tror på sig själv, sina kunskaper och förmågor samt tilltro till sin kapacitet att prestera i
skolan.
(4) Emotioner. Emotioner är olika känslomässiga tillstånd såsom dels positiva såsom glädje,
stolthet, entusiasm, upprymdhet, aktiv etc och dels negativa såsom rädsla, oro, nervositet, stress,
skamsen etc. Hos elever i gymnasieskolan visar det sig att de elever som upplever hög grad av
negativa emotioner är också de elever som har för avsikt att studera vidare vid
universitet/högskola och att det i sin tur ger positiva effekter i framtida arbetsliv. Det var
framförallt emotioner såsom rädsla, oro och stress över att inte få tillräckligt bra betyg och inte
hinna med skolarbetet i tid. För elever som har för avsikt att läsa vidare vid universitet/högskola
var dessa negativa emotioner kopplade till deras ambitioner om karriär och vidare utbildning. Ett
misslyckande i deras prestationer (tex vid ett prov) upplevs kunna ge konsekvenser i form av att
de får svårare att komma in på en universitets-/högskoleutbildning. Bland elever i grundskolan är
detta mönster tvärtom. Det vill säga att desto mer positiva emotioner de känner i sina studier desto
större är sannolikheten att de ser fördelar med – och har för avsikt att studera vid
universitet/högskola. Positiva emotioner, såsom känslor av att någonting är intressant, spännande,
roligt, är genomgående emotioner flertalet elever kopplar till sina studier. Detta visar att positiva
emotioner påverkar elevers lust att lära och att det ökar elevers prestationer. Resultatet visar också
att det händer någonting i övergången mellan grund- och gymnasieskolan med hur emotioner
påverkar inställningen till betydelsen av en universitets-/högskoleutbildning för framtida arbetsliv
och om elever har för avsikt att studera vidare. De positiva emotioner som upplevs i grundskolan,
som tycks övergå till negativa emotioner i gymnasieskolan, skulle kunna förklaras med att
grundskolan ger elever möjligheter till fler chanser att påverka ett slutbetyg medan
gymnasieskolan är sista länken till arbetsliv och akademiska studier.
(5) Föräldrars påverkan. Gällande föräldrars inverkan på elevers val av att studera vidare vid
universitet/högskola upplever 39,8 procent av eleverna i gymnasieskolan en högre inverkan från
föräldrar, samtidigt som 50 procent anger en relativt låg till moderat inverkan av föräldrar. Bland
elever i grundskolan förefaller föräldrar ha en större inverkan. 58,4 procent av eleverna upplever
en högre inverkan från föräldrar samtidigt som 50 procent av eleverna i grundskolan anger en
relativt moderat till hög inverkan av föräldrar. Elever i både grund- och gymnasieskolan beskriver
en överensstämmande bild av hur föräldrar har en både positiv och negativ påverkan. Den positiva
påverkan är betydelsen av att studera vidare då detta förväntas ge ett bra jobb, bra lön, större
valmöjligheter i arbetslivet, större karriärmöjligheter etc. Den negativa påverkan som
framkommer är föräldrars avrådan från vidare studier vid universitet/högskola. De främsta
argumenten är att akademisk examen inte medför garantier för bra och välbetalda jobb samt
skulder i form av studielån som ska betalas tillbaka varje månad. Istället uppmuntras de att söka
karriärmöjligheter i företag som erbjuder internutbildning. LKAB lyfts av elever som exempel på
företag föräldrar föreslår ge bra betalt och ger möjligheter till god internutbildning vilket skulle
öka möjligheterna till bra positioner inom företaget. Resultatet visar att elever tenderar att följa
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föräldrarnas åsikter vilket medför att elevers sociala miljö, i det här fallet deras föräldrar, överför
normer och värderingar som i sin tur styr deras val av framtida utbildning och arbetsliv.
(6) Klasskamraters påverkan. Klasskamraters inverkan på elevers val av vidare studier och
framtida karriärval visar på en överensstämmande bild där elever i både grund- och gymnasieskola
ligger under mittpunkten. Det innebär att 17-18 procent upplever en högre inverkan från
klasskamrater samtidigt som 50 procent anger en relativt låg inverkan av klasskamrater.
Klasskamraternas positiva påverkan handlar framförallt om en riktad och utbildningsmedveten
uppmuntran. Det innebär att elever inte specifik ser universitets-/högskolestudier som enbart en
möjlig väg, utan som en förutsättning för ett bra liv. Det innebär ett bra jobb, bra inkomst och en
investering för framtiden vilket de ser som en trygghet. Klasskamraters negativa påverkan handlar
framförallt om avrådan från vidare studier vid universitet/högskola. Det innebär att kompisar
framför en stark önskan om ett tryggt och bra liv med dem istället för ett mer ovisst liv
någonannan stans. Detta resultat, både vad gäller klasskamraters- och föräldrars påverkan på
elevers val gällande framtida studier vid universitet-/högskola, visar att attityder och inställningar
bland barn och ungdomar förefaller vara institutionaliserade och inneslutna i hemmet.
(7) Förväntade framtida effekter av universitets-/högskoleutbildning. De elever som upplever
att en framtida universitets-/högskoleutbildning ger ökade framtida inkomster, framtida
arbetsvariation samt ett roligt och stimulerade arbete har också för avsikt att i framtiden läsa vid
universitet/högskola. Detta i motsats till de elever som inte upplever att en framtida universitets/högskoleutbildning ger ökade framtida inkomster, framtida arbetsvariation samt ett roligt och
stimulerade arbete. De har inte för avsikt att i framtiden läsa vid universitet/högskola. De menar
att en universitets-/högskoleutbildning inte är lösningen, utan menar att ett arbete i gruvan ger
liknande inkomst med minst lika varierande, roligt och stimulerande arbete. Med andra ord har
föreställningar om vad en universitets-/högskoleutbildning kan betyda för framtida arbetsliv en
stark påverkan på elevers avsikt att studera vidare vid universitet/högskola. Resultatet visar
därmed att de rådande normsystemen i attityder och inställningar till vidareutbildning bland elever
och de vanor i tankestrukturer, genom vilka de förstår och rationaliserar deras sociala tillvaro
såsom betydelsen av en universitetsutbildning för deras framtida arbetsliv, påverkar deras
agerande som exempelvis att välja eller inte välja att studera vidare

Leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden
Elever som identifieras som framtida universitets-/högskolestudenter ser nyttan av universitets/högskolestudier och identifierar sig själv som sådan och har för avsikt att studera vidare efter
gymnasieskolan. Trots ambitionen att studera vidare efter gymnasieskolan förefaller elever i
gymnasieskolan ha en negativ attityd och inställning till att i framtiden bo, leva och arbeta i
Malmfälten. De ser dock ingen framtid i Malmfälten på grund av att Malmfälten saknar en
attraktiv livsmiljö. Gällivare och Kiruna kommuner måste kunna erbjuda fler faktorer än arbete för
att öka möjligheter för att attrahera individer att dels flytta hit och dels stanna kvar. Det behövs,
enligt eleverna, en attraktivare livsmiljö för att främja en god samhällsutveckling i
Malmfältsregionen. Eleverna uttrycker även ett stort missnöjde och frustration över att de som
ungdomar i sina respektive kommuner inte har fått vara delaktiga i tillräcklig grad i den
stadsomvandling som pågår. De uttrycker att det är trots allt dem som är framtiden. Eleverna i
grundskolan har liknande tankar som elever i gymnasieskolan om att Gällivare och Kiruna
generellt inte känns så attraktivt att leva, bo och arbeta i framtiden. Eleverna öppnar dock upp för
möjligheterna att bo, leva och arbeta där i framtiden då de finner det attraktivt med den natur som
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omger Malmfältsregionen. Flertalet elever lyfter fram sitt intresse för friluftsliv och att det är en
faktor som lockar dem att stanna kvar i regionen.
Elever som identifieras som icke framtida universitets-/högskolestudenter identifierar sig själv
som sådan och har inte för avsikt att studera vidare efter gymnasieskolan. Dessa elever har en
neutral inställning till att leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden. Fokus ligger ändå på att
stanna kvar i Malmfältsregionen och arbeta vid LKAB då dessa uppfattas ge mycket bra lön,
värdesätta sin personal och erbjuda internutbildning som möjliggör variation av arbetsuppgifter
och byte av positioner. Till skillnad från framtida universitets-/högskolestuderande värdesätter
inte icke framtida högskole-/universitetsstudenter i första hand just nu en attraktiv livsmiljö. De
värdesätter istället ett framtida arbete på LKAB där de tjänar bra med pengar. I slutändan tycks
dock en attraktiv livsmiljö ses som viktigare då eleverna menar att en flytt senare i livet är möjlig
då det skulle erbjuda mer i livet än att bara arbete.

-6-

Innehållsförteckning
1.

Inledning .............................................................................................................................................. - 8 -

2.

Nuläge.................................................................................................................................................. - 9 -

3. Studiens metodologi och genomförande och karriärval ....................................................................... - 10 3.1

Enkät .......................................................................................................................................... - 10 -

3.2

Intervjuer ................................................................................................................................... - 10 -

3.3

Etiska aspekter.......................................................................................................................... - 11 -

4. Resultat av enkätstudie: Inställning och attityder till vidareutbildning och arbeta, bo och leva i
Malmfälten ................................................................................................................................................ - 12 4.1 Inställningar och attityder till vidareutbildning ............................................................................... - 12 4.1.1 Elevers inställning till sannorlikhet att studera vidare vid högskola/universitet ..................... - 12 4.1.2 Elevers självbild som framtida högskole-/universitetsstudent ................................................ - 14 4.1.3

Elevers attityd till högskole-/universitetsstudier .............................................................. - 14 -

4.1.4

Betydelse av att studera vidare vid universitet/högskola för arbetslivet ......................... - 15 -

4.1.5

Betydelse av arbetets utformning och utfall i framtida arbetsliv ..................................... - 16 -

4.2

Inställning och attityd till att leva, bo och arbeta i Malmfälten ................................................ - 17 -

4.2.1

Leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden ................................................................... - 17 -

4.2.2

Inställning till att arbeta vid LKAB ..................................................................................... - 18 -

4.3 Identifiering av två profiler av elever i grund- och gymnasieskolan ............................................... - 20 5.1

Utbildningsmotivation ............................................................................................................... - 21 -

5.1.1

Lärarens ledarskap ............................................................................................................ - 22 -

5.1.2

Elevers självtillit ................................................................................................................. - 26 -

5.2

Emotioner .................................................................................................................................. - 27 -

5.3

Föräldrars- och klasskamraters påverkan ................................................................................. - 29 -

5.4

Förväntade framtida effekter av universitetsutbildning ........................................................... - 31 -

5.5

Leva, bo och arbeta i Malmfälten ............................................................................................. - 33 -

5.5.1 Framtida universitets-/högskolestudenter .............................................................................. - 33 5.5.2

Icke framtida universitets-/högskolestudenter ................................................................. - 35 -

-7-

1.

Inledning

Malmfälten är under förändring. I Gällivare och Kiruna
kommuner pågår omfattande investeringar inom
gruvverksamheten. Samtidigt kännetecknas de båda
kommunerna av en gles befolkningsstruktur och långa
avstånd. Dessutom råder en demografisk obalans med en
minskande och samtidigt åldrande befolkning i området
(WSP, 2009).

[Studien baseras på en
kartläggning av barn och
ungdomars attityd och
inställningar till
vidareutbildning och
förklaringar därtill samt
intervjuer med 35 barn och
ungdomar i Malmfälten]

De planerade och nuvarande gruvinvesteringarna innebär en positiv efterfrågan på dessa små,
lokala arbetsmarknader och därmed helt nya utvecklingsmöjligheter (WSP, 2009). En direkt effekt
är de nytillkomna arbetstillfällen i gruvan samt av den inkomstökning som produktionen skapar.
En stor utmaning för kommunerna blir att locka arbetskraft utifrån att vilja flytta till regionen.
Detta krävs för att en gruvetablering ska få betydande inverkan på den lokala ekonomin. Men att
få människor att bosätta sig i gles- och landsbygd är ingen lätt uppgift. Studier av flyttmönster i de
nordiska länderna visar att människors benägenhet att flytta av arbetsmässiga skäl minskat medan
faktorer som miljö, utbildning och sociala förhållanden fått ökad betydelse (Lundholm, 2007).
Kiruna och Gällivare kommuner måste således kunna erbjuda fler faktorer än arbete för att öka
möjligheter till en betydande inflyttning. Det innebär två nödvändiga villkor (1) att det finns
arbete, (2) att det finns en attraktiv livsmiljö, såsom t.ex. attraktivt boende, bra privat och offentlig
service inklusive bra förskolor och skolor, samt sport, kultur och nöjen (Tillväxtanalys, 2010).
Dessa förändringar påverkar på flera sätt Gällivare och Kiruna kommuner i deras verksamhet för
att främja en god samhällsutveckling. Att satsa på förskola och skola är generellt en oöverträffat
god investering för att uppnå en attraktiv livsmiljö (Lärarförbundet, 2014) men också för att få fler
ungdomar i regionen att vidareutbilda sig för att senare bo, leva och arbeta i Malmfälten.
Syftet med denna rapport är att kartlägga, analysera och ge en förståelse för barn och ungdomars
attityder och inställningar till vidareutbildning i Malmfälten. Detta inkluderar att identifiera
nyckelfaktorer som påverkar dessa attityder och inställningar.
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2.

Nuläge

Idag i Sverige har 25 procent av befolkningen i åldern 25–64 år minst treårig eftergymnasial
utbildning, 62 procent gymnasial utbildning medan 13 procent endast har förgymnasial utbildning,
dit grundskola och folkskola räknas (SCB, 2014). Tidigare var läget det motsatta. I början av
1990-talet hade en tredjedel av befolkningen högst förgymnasial utbildning medan en tiondel hade
lång efter-gymnasial utbildning. Svenskarnas utbildningsnivå har således stigit kraftigt de senaste
åren, vilket beror på utbildningssystemets tillväxt och den demografiska utvecklingen. Det visar
att fler svenskar i yrkesverksam ålder än tidigare har valt att vidareutbilda sig. Detta tros bero på
att unga idag möter ett större utbud än dagens äldre gjorde under sin studieaktiva tid. Det gäller
både gymnasieskolan, där de allra flesta numera deltar, och den högre utbildningen (SCB, 2014).
I relation till den nationella statistiken över utbildningsnivå ligger dock Malmfälten idag mycket
lägre än riksgenomsnittet. På 1990-talet låg Malmfälten några procent under riksgenomsnittet på
befolkning om minst treårig eftergymnasial utbildning medan idag år 2014 har halkat efter
ytterligare och når endast en nivå motsvarande hälften av riksgenomsnittet. I dag har Malmfälten
endast 11.5 procent av befolkningen i åldern 25-65 år med minst treårig eftergymnasial utbildning
medan 22 procent har förgymnasial utbildning och 55 procent har gymnasial utbildning (SCB,
2014).
Statistik från Skolverket (2014) och Lärarförbundet (2014) visar att det i Malmfälten är en låg
andel elever som övergår till högskola inom tre år efter avslutad utbildning i gymnasieskola. Det
är även en låg andel elever som fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år jämfört med övriga
delar av Sverige. Statistiken visar också att elever i Malmfälten tenderar att välja yrkesprogram i
högre utsträckning är högskoleförberedande program jämfört med riksgenomsnitten. År 2014
rankades dessutom skolkommunerna Gällivare och Kiruna på blygsamma platserna 118 respektive
206 på listan över bästa skolkommuner i Sverige. Kommuner rankas inom 14 indikatorer från 1
till 290 där placering 1 utgör bästa värde och dessa indikatorer utgör sammanlagt grund för
rankingplats. Gällivare tenderar att behålla sin position på rankingen över de senaste åren medan
det framstår som att Kiruna tappar sin rankingposition över de senaste åren. En av rankingens
indikatorer består av ”övergång till högskolan inom tre år efter avslutad utbildning i
gymnasieskolan” där Kiruna placerar sig på plats 261 och Gällivare på plats 279. Ytterligare
indikatorer är ”andel invånare 20 år med grundläggande behörighet för högskolestudier” där
Gällivare placerar sig på plats 50 och Kiruna på plats 221 och ”andel elever som är godkända i alla
ämnen i åk 9” där Gällivare intar plats 84 och Kiruna plats 247. Indikatorn; ”andel elever som
fullföljer gymnasieutbildning inom fyra år” visar att Gällivare placerar sig på plats 152 medan
Kiruna intar plats 287. Avseende indikatorn ”andel pedagogiskt utbildade lärare” intar Gällivare
plats 170 och Kiruna plats 218 på rankingen.
Skolverkets statistik visar att andelen elever inom yrkesprogram i Kiruna läsåret 2013/2014 är
47,7 procent medan riksgenomsnittet är 32,4 procent. I högskoleförberedande program i
kommunal regi är andelen elever 43,4 procent i Kiruna, vilket kan jämföras med riksgenomsnittet
som är 57,2 procent. I Gällivare framträder en liknande fördelning där andelen elever inom
yrkesprogram 2013/2014 är 57,7 procent och i högskoleförberedande program i kommunal regi är
andelen 44,9 procent. Andelen elever i årskurs 9 som ej uppnått utbildningsmålen i ett eller flera
ämnen är 30,9 procent i Kiruna och 19,1 procent i Gällivare. Riksgenomsnittet är 24,4 procent.
Andelen elever i årskurs 9 som är behöriga till gymnasieskola är 81,6 procent i Kiruna och 90,4
procent i Gällivare, vilket kan jämföras med riskgenomsnittet som är 86,5 procent.
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3. Studiens metodologi och
genomförande
I detta kapitel redogörs för studiens metodologi. Nedan
presenteras hur delmoment 1 genomfördes i avseende att
kartlägga, analysera och ge en förståelse för barn och
ungdomars attityder och inställningar till vidareutbildning i
Malmfälten.

[Studien genomfördes i två
delar och omfattar elever i
grund- och gymnasieskola i
Gällivare och Kiruna kommun.
Första delen bestod av en
enkätstudie där totalt 1823
elever deltog. Andra delen
bestod av intervjuer med 35
elever.]

I syfte att kartlägga, analysera och ge en förståelse för barn
och ungdomars attityder och inställningar till vidareutbildning bygger studien på en kombination
av kvantitativ och kvalitativ metod. Studiens kvantitativa del omfattar en enkätstudie där 1823
elever i Gällivare och Kiruna besvarade enkäten och studiens kvalitativa del baseras på 35
intervjuer med elever i Gällivare och Kiruna.

3.1

Enkät

För att kartlägga barn och ungdomars attityder och inställningar till vidareutbildning genomfördes
en omfattande enkätstudie november/december år 2013 med elever i gymnasieskolans år 1-4 och
grundskolans årskurs 5, 7 och 9 i Gällivare och Kiruna. Ett totalurval av elever i gymnasieskolan
ingick i första enkätutskicket som omfattande 1344 elever. 993 elever besvarade enkäten
motsvarande en svarsfrekvens om 74 procent. I andra enkätutskicket omfattades 1078 elever i
grundskolans klass 5, 7 och 9. 830 elever besvarade enkäten motsvarande en svarsfrekvens om 77
procent. Enkätfrågorna baserades på variabler validerade av tidigare forsking (skala 1-7) för att
fånga både attityder och inställningar till vidare utbildning samt interna och externa faktorer som
kan förklara attityder och inställningar till vidare utbildning. Dessa frågor omfattar områdena:
studiestöd, självtillit, motivation, förväntningar och stress, lärares ledarskap, upplevelser av studier
(emotioner), syn på vidareutbildning och framtid, studieprofil, social klass. För statistiska analyser
användes mjukvaruprogrammet IBM SPSS. Statistiska analyser såsom faktoranalyser, analys av
varians (ANOVA), klusteranalys, korrelationer och regressioner användes för att generera studiens
statistiska resultat.

3.2

Intervjuer

Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån resultat av enkätstudien. Detta för att identifiera elever
som representerar olikheter för att skapa så stor spridning som möjligt. De variabler som användes
för spridning mellan intervjupersonerna var deras egen utbildningsmotivation och upplevelser av
lärares ledarskap. Dessa variabler valdes eftersom de i de statistiska analyserna framträdde som
särskilt viktiga för barn och ungdomars attityder och inställningar. Det slutliga urvalet av
intervjupersoner inkluderar 35 elever varav 18 är elever i gymnasieskolan mellan årskurs 1 och 3
samt 17 elever i grundskolan i årskurs 5, 7 och 9.
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En intervjuguide utvecklades som en bas för datainsamlingen, vilken guidade forskarna till att
fånga och nyansera elevernas upplevelser. Intervjuerna genomfördes på elevernas respektive
skolor i ett enskilt rum där elev och forskare deltog. I genomsnitt omfattade varje intervju 45
minuter till en timme. Intervjuerna spelades in med ett digitalt fickminne för att därefter
transkriberas.
Kodningen av det transkriberade materialet genomfördes först individuellt av respektive forskare.
Under kodningsprocessen hade forskarna frekventa möten för att jämföra de individuella
forskarnas kodning. I kodningsprocessen identifierades aspekter och teman som baserades på en
tolkande ansats med repetitiva återkopplingar mellan teoretiska koncept och empiriska mönster.
Tanken med analysen är att sociala grupper, som i denna studie består av barn och ungdomar i
Malmfälten, konstruerar sin verklighet (jmf. Mumby & Clair, 1997, p. 181) vilken kommer till
uttryck genom deras framställningar och upplevelser (Cicourel, 1981; Fairclough, 1992; Gartner et
al., 2003). Synsättet som tillämpas innebär att socialt konstruerade institutioner produceras och
görs verkliga genom barnens och ungdomarnas ’story-telling’, vilka återges i en berättande form.

3.3

Etiska aspekter

Studien följer forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att en förutsättning för att
genomföra intervjuer med elever under 18 år, krävs målsmans underskrift och därmed samtycke
till intervju för att elevers deltagande ska vara möjligt. Några veckor innan intervjun skulle äga
rum skickades ett dokument till eleverna där föräldrar/vårdnadshavare fick ge sitt medgivande till
deras barns deltagande. Till eleverna i gymnasieskolan skickades dessa ut direkt till eleverna via epost. Till eleverna i grundskolan skickades dokumentet till elevernas mentorer/klasslärare som
sedan distribuerade detta till barnens föräldrar/vårdnadshavare. I dokumentet informerades
föräldrar/vårdnadshavare om att deltagandet i studien var helt frivilligt, att eleven hade när som
helst rätt att avbryta sin medverkan och behövde inte ange orsaken till detta. Därtill informerades
att de insamlade materialet behandlas så att inte obehöriga kan ta del av det. Dessutom
informerades att vid publicering i rapporter till LKAB samt i vetenskapliga artiklar, kommer
eleverna vara helt anonyma och deras namn fingerade för att skydda elevernas personidentitet.
För en mer detaljerad redogörelse av studiens metodologi, se bilaga A.
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4. Resultat av enkätstudie:
Inställning och attityder till
vidareutbildning och arbeta, bo och
leva i Malmfälten
I detta kapitel presenteras barn och ungdomars attityder
och inställningar till dels vidareutbildning och dels arbeta,
bo och leva i Malmfälten baserat på resultat från en
genomförd enkätstudie med elever från gymnasieskolans i
årskurs 1-4 och elever i grundskolans årskurs 5, 7 och 9.

4.1 Inställningar och attityder till
vidareutbildning
I syfte att kartlägga elevers attityder och inställningar till
vidareutbildning ställdes ett antal frågor om elevers attityder
och inställningar till vidareutbildning.

[Studiens resultat visar att
barn och ungdomar har
splittrade attityder och
inställningar till att studera
vidare vid universitet, kring
vad en universitetsutbildning
kan bidra med i deras framtida
arbetsliv, samt till att leva och
bo i Malmfälten. Två skilda
studentprofiler identifieras; en
profil med karaktäristika för
studenter som har för avsikt
att studera vidare vid
högskola-/universitet och en
profil med studenter som inte
har för avsikt att studera
vidare vid högskola/universitet]

4.1.1 Elevers inställning till sannorlikhet att studera vidare vid högskola/universitet

Eleverna tillfrågades om deras inställning till sannorlikheten att de kommer att studera vidare
vid högskola-/universitet, dels inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning och dels någon
gång i framtiden samt om de själva kan se sig som en framtida universitets-/högskolestudent.
Frågan om elevers inställning kring sannorlikheten att de kommer att studera vidare vid
universitet-/högskola inom 2 år visar ett splittrat mönster bland elever i både grund- och
gymnasieskola. En tredjedel av eleverna (32,3%) vid gymnasieskolan har inställningen att de
mest sannorlikt kommer att läsa vidare vid universitet-/högskola inom två år och nära en
tredjedel av eleverna (31,8%) har inställningen att de mest osannorlikt kommer att läsa vidare
vid universitet-/högskola inom två år (figur 1). Den återstående tredjedelen av eleverna
(34,4%) i gymnasieskolan befinner sig i en situation där de väger mellan att sannorlikt studera
vidare inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning eller inte. Ett liknande mönster identifieras
bland elever i grundskolan där en tredjedel av eleverna (32%) har inställningen att de mest
sannorlikt kommer att läsa vidare vid universitet-/högskola inom två år, och nära en femtedel
av eleverna (17,5%) har inställningen att de mest osannorlikt kommer att läsa vidare vidare
inom två år (figur 2). Hälften av eleverna (50,1%) befinner sig i en situation där de väger
mellan att sannorlikt studera vidare inom 2 år efter avslutad gymnasieutbildning eller inte.
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Figur 1. Elevers inställning till att läsa vidare vid
universitet inom 2 år efter avslutad
gymnasieutbildning: Gymnasieskola

Figur 2. Elevers inställning till att läsa vidare vid
universitet inom 2 år efter avslutad
gymnasieutbildning: Grundskola

Mönstret förändras något gällande inställningen hos elever i gymnasieskolan till att någon
gång i framtiden läsa vidare vid universitetet/högskola (figur 3). Fler har inställningen till att
göra det jämfört med att inte göra det. Dock visar sig en stor spridning i inställningen bland
elever över lag. 41,2 procent av eleverna i gymnasieskolan har inställningen att de mest
sannorlikt kommer att läsa vidare vid universitet-/högskola någon gång i framtiden samtidigt
som en fjärdedel av eleverna (24,4%) har inställningen att de mest osannorlikt kommer att
läsa vidare vid universitet-/högskola någon gång i framtiden. Drygt en tredjedel av eleverna
(34,4%) befinner sig i en situation där de väger mellan att sannorlikt studera vidare någon
gång i framtiden eller inte.
Motsvarande mönster identifieras även bland elever i grundskolan (figur 4). Drygt en
tredjedel av eleverna (35,5%) har inställningen att de mest sannorlikt kommer att läsa vidare
vid universitet-/högskola någon gång i framtiden och nära en sjättedel av eleverna (14,5%)
har inställningen att de mest osannorlikt kommer att läsa vidare vid universitet-/högskola
någon gång i framtiden. Hälften av eleverna (49,6%) befinner sig i en situation där de väger
mellan att sannorlikt studera vidare någon gång i framtiden eller inte.

Figur 4. Elevers inställning till att läsa vidare vid
universitet någon gång i framtiden: Grundskola

Figur 3. Elevers inställning till att läsa vidare vid
universitet någon gång i framtiden: Gymnasieskola
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4.1.2 Elevers självbild som framtida högskole-/universitetsstudent

Attityden till att se sig själv som framtida högskole-/universitetsstudent eller inte är också
utspridd bland elever i gymnasieskolan (figur 5). Omkring en tredjedel av eleverna kan se sig
själv som en framtida universitets-/högskolestudent (32,3%). Lika många elever kan inte se
sig själv som framtida universitets-/högskolestudent (32,4%). Drygt en tredjedel av eleverna
(35,1%) väger mellan att kunna se/inte se sig själv som en framtida universitets/högskolestudent. Bland eleverna i grundskolan ser mönstret lite annorlunda ut där en
majoritet av eleverna (51,9%) väger mellan att se sig själv som en framtida universitets/högskolestudent eller inte (figur 6). Något som uttrycker en större osäkerhet kring självbilden
som universitets-/högskolestudent. Samtidigt kan fler elever i grundskolan se sig själv som
framtida universitets-/högskolestudent, nära en tredjedel (29,4%), jämfört med de elever som
inte kan se sig själv som universitets-/högskolestudent, nära en femtedel (18,4%).

Figur 5. Elevers bild av sig själva som framtida
universitetsstudenter: Gymnasieskola

4.1.3

Figur 6. Elevers bild av sig själva som framtida
universitetsstudenter: Grundskola

Elevers attityd till högskole-/universitetsstudier

De attityder elever i gymnasieskolan har till universitets-/högskolestudier framstår som
betydligt mer positiva än negativa (figur 7). En klart övervägande del av eleverna har en
neutral eller positiv attityd till universitets-/högskolestudier (64,5%). 37,8 procent har en helt
positiv attityd till universitets-/högskolestudier medan endast en sjättedel av eleverna (16,9%)
i gymnasieskolan har en negativ attityd. Även bland elever i grundskolan framstår attityderna
till universitets-/högskolestudierstudier som mer positiva än negativa (figur 8). 42,5 procent
har en positiv attityd medan endast 9,4 procent av eleverna har en negativ attityd till
universitets-högskolestudier. Nära hälften av eleverna (47,2%) har en relativt neutralt attityd.
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Figur 8. Elevers attityd till universitetsstudier:
negativ/positiv attityd: Grundskola

Figur 7. Elevers attityd till universitetsstudier:
negativ/positiv attityd: Gymnasieskola

4.1.4

Betydelse av att studera vidare vid universitet/högskola för arbetslivet

Utöver elevers attityd och inställning till vidarestudier vid universitet/högskola tillfrågades
eleverna om deras attityd och inställning till betydelsen av universitets-/högskoleutbildning för
framtida arbetslivet. Resultaten visar att elevers attityder och inställningar är splittrade. En
tredjedel av eleverna i gymnasieskolan har inställningen att universitets-/högskoleutbildning är av
stor betydelse för deras framtida arbetsliv och en tredjedel av eleverna anser att universitets/högskoleutbildning saknar betydelse för deras framtida arbetsliv (figur 9). 41 procent av eleverna
väger mellan inställningen att se betydelse av universitets-/högskolestudier och inte.
Attityden hos elever i grundskolan gällande betydelse av universitets-/högskoleutbildning
förefaller skilja sig från elever i gymnasieskolan (figur 10). Elever i grundskolan ser betydelse av
universitetsstudier i högre utsträckning jämfört med elever i gymnasieskolan där en majoritet av
elever i grundskolan (63 %) anger att de ser universitets-/högskoleutbildning av stor betydelse i
framtida arbetslivet. Motsvarande andel av elever i gymnasieskolan är 45 procent. Bland elever i
grundskolan väger nära en femtedel (18 %) mellan att se betydelse av universitets/högskolestudier och inte. En fjärdedel (25,1%) väger mellan inställningen att se betydelse av
universitets-/högskolestudier och inte.
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Figur 10. Elevers inställning till betydelse av
universitetsstudier för framtida arbetsliv:
Grundskola

Figur 9. Elevers inställning till betydelse av
universitetsstudier för framtida arbetsliv:
Gymnasieskola

4.1.5

Betydelse av arbetets utformning och utfall i framtida arbetsliv

En dominerande andel av elever i gymnasieskolan anser att arbetets utformning och utfall av
arbetet i framtida yrkeslivet är viktigt (det vill säga betydelsen av framtida hög inkomst, roligt
arbete, variation i arbete, och stimulerande arbetet) (figur 11). Endast 7 procent av eleverna
anger en lägre betydelse av arbetes utformning och utfall i deras framtida arbetsliv. Bland
elever i grundskolan framträder liknande mönster om än inte lika dominant som elever i
gymnasieskolan (figur 12). Elever i grundskolan tenderar att fästa lägre vikt vid arbetets
utformning och utfall för deras framtida arbetsliv vilket illustreras av figurerna 11 och 12.

Figur 11. Elevers inställning till betydelse av
arbetes utformning och utfall i framtida arbetsliv:
Gymnasieskola

Figur 12. Elevers inställning till betydelse av
arbetes utformning och utfall i framtida arbetsliv:
Grundskola
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4.2

Inställning och attityd till att leva, bo och arbeta i Malmfälten

I syfte att kartlägga barn och ungdomars attityder och inställningar till att leva, bo och arbeta i
Malmfälten ställdes ett antal frågor kopplade till Malmfälten i allmänhet och till LKAB som
framtida arbetsgivare specifikt.

4.2.1

Leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden

Det intryck elever i gymnasieskolan har av att leva och arbeta i Malmfälten i framtiden är
splittrat och framstår som mer negativt än positivt (figur 13). Drygt en femtedel av eleverna
(21,3%) har en övervägande positivt attityd till att leva, bo och arbeta i Malmfälten medan
drygt en tredjedel eleverna (34,9%) har en övervägande negativ attityd. 43,8 procent av
eleverna har en neutral attityd till att leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden.
Liknande mönster framträder även i de attityder elever i grundskolan har av att leva, bo och
arbeta i Malmfälten i framtiden (figur 14). Omkring en fjärdedel av eleverna (26,3%) har en
övervägande positivt attityd medan omkring en tredjedel (35,3%) har en övervägande negativ
attityd till att leva, bo och arbeta i Malmfälten. 37,9 procent av eleverna i grundskolan har en
neutral attityd till att leva, bo och arbeta i Malmfälten i framtiden.

Figur 13. Elevers attityd till att bo och leva i
Malmfälten i framtiden: Gymnasieskola

Figur 14. Elevers attityd till att bo och leva i
Malmfälten i framtiden: Grundskola

Den inställning elever i gymnasieskolan har till möjligheter att få drömjobbet i Malmfälten är
utspridd (figur 15). Elevers inställning av att få drömjobbet i Malmfälten i framtiden visar att
drygt en fjärdedel (28,2 %) har en negativ inställning, medan drygt en fjärdedel (26,6%) har
en positiv inställning. Nära hälften av eleverna (45,1%) har en neutral inställning till
möjligheter av att få drömjobbet i Malmfälten i framtiden.
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Liknande mönster visar sig hos elever i grundskolan (figur 16). Inställningen till att få
drömjobbet i Malmfälten i framtiden visar att drygt en fjärdedel av eleverna (28,2 %) har en
negativ inställning, medan drygt en fjärdedel (27,7%) har en positiv inställning. 43,7 procent
av eleverna har en neutral inställning till möjligheterna att få drömjobbet i Malmfälten i
framtiden.

Figur 16. Elevers inställning till att drömjobbet går
att få i Malmfälten: Grundskolan

Figur 15. Elevers inställning till att drömjobbet går
att få i Malmfälten: Gymnasieskolan

4.2.2

Inställning till att arbeta vid LKAB

I syfte att förstå elevers attityder och inställningar till att arbeta vid LKAB i framtiden ställdes
frågan vad deras intryck av LKAB som arbetsplats/arbetsgivare är. En dominerande andel av
elever i gymnasieskolan har en neutral eller positiv inställning till att arbeta vid LKAB i
framtiden (figur 17). En övervägande andel (39,9%), har en helt positiv inställning till att
arbeta vid LKAB samtidigt som 45 procent har en neutral inställning till att arbeta vid LKAB
i framtiden. Endast en knapp sjättedel av eleverna (14,8%) har en negativ inställning. I likhet
med elever i gymnasieskolan har endast en sjättedel av eleverna i grundskolan (15,6%) en
negativ inställning till att arbeta vid LKAB medan en större andel (37,8%) har en positiv
inställning. Nära hälften av eleverna har en neutral inställning till att arbeta vid LKAB i
framtiden (46%).
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Figur 17. Elevers inställning till att arbeta vid LKAB:
Gymnasieskolan

Figur 18. Elevers inställning till att arbeta vid LKAB:
Grundskola
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4.3 Identifiering av två profiler av elever i grund- och gymnasieskolan
Utifrån enkätstudien har två elevprofiler identifierats1i gymnasieskolan där den ena profilen
kan kallas för ”framtida universitetsstudenter”. Den profilen utgörs av elever (441 elever) som
med hög sannolikhet kommer att studera vidare vid universitet/högskola och ser det som
viktigt att i framtiden ha en universitets-/högskoleutbildning. Dessa elever ser det som viktigt
att i framtiden få höga framtida inkomster, framtida arbetsvariation samt roligt och
stimulerade arbete. Samtidigt har dessa elever en relativt negativ inställning till att bo, leva
och arbeta i Malmfälten, men har en relativt positiv inställning till LKAB som arbetsgivare. I
den andra profilen som kan kallas för ”icke-framtida universitetsstudenter” finns elever (487
elever) som inte ser sig själva som framtida universitets-/högskolestuderande och inte ser
nyttan av att studera vidare samtidigt som de ser har en neutral inställning till att bo, leva och
arbeta i Malmfälten i framtiden. Dessa elever ser det också som viktigt att i framtiden få höga
inkomster, hög arbetsvariation, samt roligt och stimulerade arbete och har en relativt positiv
inställning till LKAB som arbetsgivare.
Även bland elever i grundskolan identifieras motsvarande profiler. I den ena profilen av
elever som även den kan kallas ”framtida universitetsstudenter” (389 elever) ser elever
betydelsen av universitetsutbildning och har för avsikt att studera vidare vid universitet efter
avslutad gymnasieutbildning. Elever med den här profilen har också attityden att det är viktigt
med hög framtida inkomst, rolig och stimulerande arbete och hög grad av arbetsvariation.
Därtill har de en neutral attityd till att bo, leva och arbeta i Malmfälten och har en relativt
positiv inställning till LKAB som arbetsgivare. Elever i den andra profilen (344 elever) kan
kallas ”icke-framtida universitetsstudenter”. De har också en neutral inställning till att leva,
bo och arbeta i Malmfälten, har en relativt positiv inställning till LKAB som arbetsgivare, och
har inställningen att det är viktigt med hög framtida inkomst och rolig arbete men en neutral
inställning till arbetsvariation och stimulerande arbete. Elever i denna profil kommer
sannorlikt inte att studera vidare vid universitet/högskola efter avslutad gymnasieutbildning.

1

K-mean klusteranalys användes vid analys för detta resultat.
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5. Identifiering av nyckelfaktorer för
attitydförändring

[Studien resultat baseras på
statistiska analyser av
enkätsvar och intervjuer med
35 barn och ungdomar i
Malmfälten som belyser,
nyanserar och skapar en
bättre förståelse för barn och
ungdomars attityd och
inställningar till
vidareutbildning.]

Denna studie visar att det finns flera sätt att påverka
elevers attityd och inställning till vidareutbildning. I syfte
att förstå vilka och hur olika faktorer påverkar barn och
ungdomars attityder och inställningar till vidareutbildning
undersöktes ett antal faktorer kopplade till elevers
omgivning och förutsättningar. Bland de undersökta
faktorerna framträder följande som betydelsefulla
nyckelfaktorer: (1) Förväntade framtida effekter av
universitets-/högskoleutbildning2,3 (2) Utbildningsmotivation, (3) Negativa emotioner, (4)
Föräldrars påverkan, (5) Klasskamraters påverkan4 (6) Studentens självtillit och (7) Lärares
ledarskap5. Utöver dessa sju faktorer identifieras ytterligare en grundläggande faktor som
visar sig ha betydelse för regionens kompetensförsörjning vilken är hur elever ser på sin
framtid i Malmfälten och hur attraktivt Malmfältsregionen är att leva, arbeta och bo i. I detta
kapitel går vi in djupare i dessa olika faktorer och lyfter fram, utifrån intervjuer med elever,
elevers tankar och upplevelser kopplat till attityder och inställningar kring dessa faktorer.

5.1

Utbildningsmotivation

Utifrån statistiska analyser av enkätsvaren framkom att utbildningsmotivation är en
nyckelfaktor för om elever såg fördelar med att studera vidare. Utbildningsmotivation hos
elever i gymnasieskolan korrelerar med både avsikt att studera vid universitet/högskola6 och
med förväntade fördelar med att studera vid universitet/högskola7. Även för elever i
grundskolan korrelerar utbildningsmotivation med både avsikt att studera vid
universitet/högskola8 och med förväntade fördelar med att studera vid universitet/högskola9.

2

Linjär regression för gymnasieelever: Modell (p<0.001) R2= .592; Adjusted R2= .582; B=.781***;
Linjär regression för grundskoleelever: Modell (p<0.001) R2= .367; Adjusted R2= .366; B=.606***
3
R2 är ett mått på hur stor del av total variation hos den beroende variabeln som förklaras av den
regressionsmodell som används. R2 på 0,2 eller mindre visar på svag förklaringsförmåga hos den oberoende
variabeln (Aronsson, 1997, s.207). Korrelationerna mellan de oberoende variablerna visade värden under 0.8
vilket tyder på att multikollinearitet inte föreligger (Edlund, 1997 s.84).
4
Linjär regression för gymnasieelever: Modell (p<0.001) R2= .128; Adjusted R2= .123; Utbildningsmotivation,
B=.186***; Negativa emotioner, B=.242***; Föräldrars påverkan på universitetstudier och karriärval,
B=.287***; Klasskamrater påverkan på universitetstudier och karriärval, B=.123*.
Linjär regression för grundskoleelever: Modell (p<0.001) R2= .169; Adjusted R2= .156; Utbildningsmotivation,
B=.207***; Positiva emotioner, B=.249***.
5
Linjär regression för gymnasieelever: Modell (p<0.001) R2= .567; Adjusted R2= .566; Självtillit, B=.378***;
lärarens ledarskap, B=.507***.
Linjär regression för grundskoleelever: Modell (p<0.001) R2= .527; Adjusted R2= .526; Självtillit, B=.425***;
lärarens ledarskap, B=.411***.
6
Pearson correlation: .116; p<0.01.
7
Pearson correlation: .159; p<0.01.
8
Pearson correlation: .276; p<0.001.
9
Pearson correlation: .276; p<0.001.
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Att vara motiverad handlar om att ha en egen inre drivkraft att göra någonting, antingen
genom uppskattning av aktiviteten eller utifrån påverkan från omgivning. I skolan används
termen utbildningsmotivation, det vill säga mer specifikt om vad som får elever i skolan att
agera, tänka och utvecklas (Ryan & Deci, 2000a). Det inkluderar att elever upplever att de är
kompetenta för sin utbildning, att de känner tillhörighet och känner självständighet i sin
utbildning. Utbildningsmotivation kan ses som att elever drivs av egen vilja att utför studier
och studieuppgifter som de är intresserade av, som skapar glädje och ger en inneboende
tillfredsställelse för dem (Ryan & Deci, 2000b). När elever upplever utbildningsmotivation
värdesätter de studierna och dess uppgifter och elever väljer frivilligt att engagera sig i studier
(Vallerand & Houlfort, 2003).
I den här studien ställdes att antal frågor till eleverna i enkäten kopplat till
utbildningsmotivation. Resultatet visar för det första att utbildningsmotivation generellt hos
elever vid gymnasieskolan ligger över mittpunkten (se bilaga B). Totalt sett har 86,3 procent
av eleverna angett att de upplever sig ha en högre utbildningsmotivation än mittpunkten. 11
procent har angett att de upplever sig ha en lägre utbildningsmotivation, dock upplever endast
2,6 procent riktigt låg utbildningsmotivation. Ett motsvarande mönster identifieras även bland
eleverna i grundskolan (se bilaga B) där 80,9 procent av eleverna upplever en högre
utbildningsmotivation än mittpunkten. 14,7 procent av eleverna upplever en lägre
utbildningsmotivation än mittpunkten, dock har endast 0,8 procent riktigt låg
utbildningsmotivation.
Resultatet visar för det andra att lärarens ledarskap och elevers tillit till sin egen förmåga är
avgörande/nyckel faktorer för utbildningsmotivation (se bilaga B). Enkäten visar att elever
med hög självtillit har hög utbildningsmotivation och att elever som saknar hög självtillit
istället kan uppnå hög utbildningsmotivation via lärarens ledarskap. Utifrån både statistiska
analyser av enkätsvar och intervjuer med elever har en förståelse genererats för hur lärares
ledarskap samt tillit till sin egen förmåga påverkar/har betydelse för eleverna i sina studier.
5.1.1

Lärarens ledarskap

Lärarens ledarskap utgör en mycket stark förklaringsvariabel till elevers
utbildningsmotivation i både grund- och gymnasieskolan. Enkäten visar (se bilaga B) att
elever i gymnasieskolan i genomsnitt upplever lärarens ledarskap något över mittpunkten, det
vill säga att ledarskapet i genomsnitt upplevs utvecklande i varken i hög eller låg grad. Det
innebär mer specifikt att 50 procent av studenterna upplever lärarens ledarskap vid
mittpunkten eller högre, det vill säga en upplevelse av lärarens ledarskap som neutralt till
delvis utvecklande. Endast 1,7 procent av eleverna upplever lärares ledarskap som
utvecklande i relativt låg grad. Detta i kontrast till de 12,6 procent av eleverna som upplever
det som utvecklande i hög grad.
I grundskolan upplever elever sina lärares ledarskap i genomsnitt vid samma nivå som för
eleverna i gymnasieskolan (se bilaga B), det vill säga något över mittpunkten. 50 procent av
studenterna upplever lärares ledarskap i närheten av mittpunkten, det vill säga en upplevelse
av lärares ledarskap som neutralet till delvis utvecklande. Endast 1,2 procent av eleverna
upplever sina lärares ledarskap som utvecklande i relativt låg grad. Detta i kontrast till de 12,6
procent av eleverna som upplever lärares ledarskap som utvecklande i hög grad.
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Hur elevers utbildningsmotivation påverkas av lärares ledarskap tycks variera beroende på
vilken grad av utvecklande ledarskap lärare har. Utifrån intervjuer beskriver elever i både
grund- och gymnasieskolan en överensstämmande bild. Två olika ledarskapsstilar framträder
särskilt tydligt ur elevers berättelser och framförallt hur dessa påverkar elevers
utbildningsmotivation och studieprestation: lärare med utvecklande ledarskap i hög respektive
låg grad. Lärare som av elever upplevs inneha ett utvecklande ledarskap i hög grad utmärks
av ett engagemang i elever och undervisning både under och efter lektionstid. De uppmuntrar,
stödjer, hjälper, är tydliga med förväntningar, bryr sig om elever och gör dem delaktiga i
planering och genomförande av studier och undervisning. Elin i gymnasieskolans år 3
beskriver hennes lärare:
[Läraren] tar sig tid att se till att alla får och uppnår godkänt. Vi får alltid vara med
och bestämma hur lektionerna ska se ut och hur vi ska göra proven. Hon pratar
kontinuerligt med oss elever, en och en, hur det går för oss i de olika kurserna och
om vi behöver extra stöd och hjälp. Om någon behöver extra stöd ser hon till att
fixa det. Hon hjälper oss för hur vi skall gå tillväga med att uppnå godkänt.
[Läraren] har betytt jätte mycket och hjälpt mig genom att hela tiden uppmuntra
mig genom att säga att jag är bra, att jag klarar av allt bara jag satsar och vill. Det är
inspirerande och gör att det går lättare. Hon visar att hon verkligen tror på mig. Det
är motiverande. En lärare som är engagerad kan göra så stor skillnad.
(Elin, år 3 gymnasieskolan)
Det utvecklande ledarskap eleverna beskriver är en kombination av fyra olika ledarstilar
tidigare forskning lyft fram som framgångsrikt för att påverka individers motivation att
prestera (se House, 1971). Eleverna beskriver:
(1) en vägledande lärare som ger eleverna tydliga instruktioner angående de uppgifter som
skall genomföras och vilka förväntningar som finns samt hur uppgiften skall lösas. Elin
beskriver det som att hennes lärare hjälper elever för hur de skall gå tillväga med att uppnå
godkänt.
(2) En stödjande lärare som bryr sig om elever och är tillgänglig både på och efter lektionstid.
Det innebär att läraren skapar ett vänskapligt klimat och bidrar till välbefinnande och
uppfyllande av de mänskliga behoven hos elever (House, 1996). Precis som Elin säger, om
någon elev behöver extra stöd ser läraren till att fixa det. Genom att vara stödjande menar
eleverna att läraren stärker deras självförtroende. Många elever upplever att lärarens stöd är
helt avgörande för att de har klarat godkänt i vissa ämnen. Det stöd som framförallt lyfts fram
är det extra stöd läraren sätter in samt det engagemang läraren ger utanför lektionstid i form
av uppmuntrande samtal och planering av extra stöd. Stogdill & Coons (1957) och Hersey &
Blanchard (1969) menar att denna positiva effekt grundar sig i att elevers behov sätts i fokus
och läraren finns med som stöd vilket även går i linje med andra studier som framhåller en
rådgivande ledare som stöttar sina elever.
(3) En deltagande lärare som gör elever delaktiga och lyssnar på deras idéer och förslag och
använder sig av det i det fortsatta arbetet. Det är precis vad Elin lyfter fram, elevers
delaktighet i att vara med och bestämma hur lektioner ska se ut och hur de ska göra proven.
Eleverna menar att läraren, i enlighet med House (1996), här ökar deras prestationer då de får
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en känsla av självbestämmanderätt och engagemang i att prestera när de involveras i
beslutsprocessen.
(4) En prestationsinriktad lärare som utmanar och uppmuntrar elever att prestera på hög nivå
och att hålla hög kvalitet i arbetet. Eleverna upplever att detta medför förbättrade prestationer
och visar tilltro till deras förmåga att bli motiverade att prestera (jmf. Stogdill & Coons 1957;
Blake & Mouton, 1969). Precis som Elin säger ovan, att få kontinuerlig uppmuntran i form av
att få höra att hon är bra och att hon klarar av allt bara hon satsar och vill. Det upplevs som
inspirerande och motiverande. Detta medför, enligt Yukl (2012) och House (1996), att elever
kan nå målen på grund av att läraren förstärker elevers förväntningar på att nå målet, vilket i
sin tur ökar deras självförtroende och att kontinuerligt söka efter förbättringsmöjligheter.
I kontrast till detta beskriver elever även en annan typ av ledarskap hos deras lärare, lärare
som karakteriseras av ledarskap som är utvecklande i låg grad. Dessa lärare upplevs av elever
besitta ett oengagemang i både elever och undervisning, brister i förmågan att hjälpa och ge
stöd, ger inget eller mycket litet utrymme till elevers delaktighet i undervisningen, visar ingen
tillgänglighet och brist på tilltro till elevers förmågor. Petter i grundskolans årskurs 7
beskriver:
När vi säger att vi inte förstår så säger han [läraren] att vi inte lyssnar. Han bara
pratar och tittar upp i taket och ser oss som inte…känns lite oengagerat….en gång
sa vi att han kunde förklara lite mer…. så vi fattar…men han sa att vi aldrig ändå
hänger med så det blir som aldrig några förklaringar. Hela klassen kan ju inte vara
tröga….det får mig att känna mig trög och dum…det känns som ingen vits med
att plugga, man är ju som dålig redan känns det som. Om man nån gång kunde få
höra att man gör nått bra vore det ju lite roligare. Jag vet att i andra klasser får
man vara med och bestämma om innehåll och prov och så…vi får aldrig det så
man vet liksom aldrig vad som väntar.
(Petter, årskurs 7 grundskolan)
Elever upplever att denna typ av ledarskap påverkar dem negativt i studierna. Motivationen
till att läsa till prov och genomföra uppgifter minskar. Precis som Petter uttrycker tappar
eleverna lusten och tron på sig själv. Deci & Ryan (2000a) menar att konsekvenserna av
denna typ av ledarskap är att det försvårar elevers utbildningsmotivation och prestationer
vilket i sin tur leder till att elever tappar drivkraften i att göra någonting. Jacobsen & Thorsvik
(2002) framhåller att ledaren, genom detta sätt att agera och styra i klassrummet, skapar en
miljö som inte främjar varken motivation, prestationer eller välbefinnande i studierna. Som
Petter beskriver det innebär det att elever tappar lusten och känner sig dåliga, tröga och
dumma. Eleverna menar, i likhet med House (1971), att denna typ av ledarskap sänker deras
självförtroende och oro för att inte göra bra prestationer ökar. Att ha en bra ledare är
avgörande för hur elever motiveras och lyckas i sina studier. Det innebär att de elever som har
lärare med en låg grad av utvecklande ledarskap ges sämre förutsättningar att lyckas och
motiveras i studierna än de elever som har lärare med ett i hög grad utvecklade ledarskap.
Hos elever vid gymnasieskolan lyfts även en annan negativ aspekt i lärares ledarskap och som
påverkar dem negativt i studierna. Ett flertal elever upplever att lärare gör skillnad i sitt
engagemang mellan elever beroende på om de undervisar i yrkesförberedande eller
studieförberedande program. Carin i gymnasieskolans år 2 beskriver:
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Vi är liksom ”dom där” som inte kan lika mycket som de andra på de teoretiska
programmen. De har lägre förväntningar på oss än på till exempel natur och
samhälls. De antyder att vi kanske behöver mer hjälp för att klara studierna och att
det inte är förvånande att vi inte får godkänt för det är mer förväntat än de som går
på teoretiska program. Jag tycker det är fördjävligt att det ska vara så. Jag
upplever att de är mindre engagerade i oss. Och det ska jag säga, att det är en jäkla
skillnad på lärarna. De som har oss i teoretiska kurser är inte alls lika engagerade
som de lärare vi har i de mer praktiska ämnena. Det är inte konstigt att en del får
problem. En av våra lärare vet tillexempel inte ens våra namn än och då har vi haft
denna lärare i snart två år. De kommer in i klassen och ställer sig och bara babblar
och när lektionen är slut så går de rakt ut och säger knappt hejdå.
(Carin, år 2 gymnasieskolan)
I Likhet med Jacobsen och Thorsvik, (2002) påverkar lärare elevers handlingar, attityder och
processer genom eget beteende i ledarskapet. Self determination theory framhåller att sociala
och omgivande faktorer såsom lärare kan underlätta eller försvåra upplevelser av
utbildningsmotivation och kan därmed påverka utbildningsmotivation och dess tre
grundläggande behoven; kompetens10, självständighet11 och samhörighet12. Tidigare forskning
har visat att elever som upplever motivation uppnår högre prestationer och välbefinnande,
vilket innebär att de lärare som kan skapa miljöer som främjar de tre grundläggande behoven
även har elever som upplever högre motivation.
Lärares ledarskap förefaller därmed ha stor betydelse för elevers upplevelse av
utbildningsmotivation (jmfr Vallerand & Mageau et al, 2003; Drath & Palus, 1994; House,
1999). Tidigare studier visar att motivation går att påverka och att lärare kan motivera,
engagera och påverka elevers handlingar och attityder genom deras sätt att agera och styra
exempelvis i klassrummet (Deci & Ryan, 2000a; Drath och Palus, 1994). Det är lärares
uppgift att skapa en miljö som främjar motivation bland elever för att uppnå höga prestationer
och välbefinnande i studier (jmf Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det innebär att lärare tillämpar
ett utvecklande ledarskap som inkluderar en ledarskapsstil som innehåller ett vägledande-,
stödjande-, deltagande- och en prestationsinriktad ledarskapsstil.
Detta resultat kan ses som att lärare har en mycket central roll för utbildningsmotivationen
hos elever i grund- och gymnasieskolan och att lärares ledarskap påverkar starkt elevers

10

Kompetens är enligt Ryan och Deci (1985) den färdighet som krävs för att på ett effektivt sätt kunna hantera
och anpassa sig till omgivningen. Den egna inre upplevelsen av att vara kompetent uppstår när ens förmågor
utvecklas och fördjupas samt genom känslan av att klara av en studieuppgift som är tillräckligt utmanande.
(Deci & Ryan, 1985).
11
Avser individers upplevelser av att agera med en känsla av val, vilja och
självbestämmande (Deci & Ryan 2000a). Enligt Hackman och Oldham (1975) handlar
självständighet om den utsträckning individer såsom elever upplever att de har möjlighet och tillåtelse att
använda sin egen bedömningsförmåga för att själv kunna välja och påverka hur uppgifter ska utföras.
12
Samhörighet handlar enligt Deci et al. (2006) om individens upplevelse av att ha
tillfredsställande och stödjande sociala relationer. Behovet av samhörighet ligger i linje med tidigare
motivationsstudier av bland annat McClelland (1990) och Maslow (1954); att alla människor har ett
grundläggande behov av att vara tillsammans med andra.
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utbildningsmotivation i termer av att uppleva självständighet, samhörighet och kompetens i
enlighet med Self determination theory13.
5.1.2

Elevers självtillit

Förutom lärares ledarskap är även självtillit en mycket stark förklaringsvariabel till
utbildningsmotivation hos elever i grund- och gymnasieskolan. Självtillit kan ses som elevens
upplevda förmåga att hantera och klara av studieuppgifter i utbildningen (jmf. Bandura,
1977). Tidigare forskning visar att elevers självtillit påverkar aktivitetsnivå, arbetsinsats och
uthållighet och brist på självtillit har kopplats till lägre motivation och sämre prestationer
jämfört med individer med hög självtillit (Dickerson och Taylor, 2000; Krikwood, 2009;
Wood och Bandura, 1989).
Resultatet från enkäten visar att 50 procent av eleverna i gymnasieskolan i genomsnitt
upplever sin självtillit som relativt hög (se bilaga B). Endast 1,2 procent av eleverna upplever
sin självtillit som relativt svagt. Ett snarlikt resultat återfinns bland elever i grundskolan (se
bilaga B) där 50 procent av eleverna upplever sin självtillit som relativt hög. Detta i kontrast
till att endast 1,0 procent av eleverna upplever sin självtillit som relativt låg.
Hur självtillit tycks påverka utbildningsmotivation varierar beroende på graden av självtillit
hos elever. Elever med hög självtillit beskriver en inneboende trygghet i att de litar på sin
egen förmåga, det vill säga tror på sig själv och sina kunskaper och förmågor samt att de ha
full tilltro till sin kapacitet att prestera. De upplever att motivation till att prestera i skolan
kommer därur. Caroline i grundskolans år 5 beskriver:
Jag vet att jag kan om jag bara vill. Om jag inte hinner klart nått kapitel i
matteboken för att jag surrar med kompisarna på lektionen så vet jag att jag fixar
det hemma. Jag hänger med på lektioner och jag vet att jag gör bra på proven ändå
fast jag inte läser tokmycket. Det är skönt att veta det. Det blir ingen stress sådär.
Jag tycker skolan är rolig och det gör att jag vill lära mig mycket.
(Caroline, årskurs 5 grundskolan)
Caroline representerar vad flertalet elever med hög självtillit beskriver gällande hur självtillit
påverkar utbildningsmotivation. Till exempel tron på sin egen förmåga såsom att de är
relativt säkra på att de klarar prov (trots att de inte har läst jätte mycket inför det) och de
framhåller även att det faktiska resultatet av proven också speglar detta. Eleverna upplever
inte att frånvaro från viktiga lektioner skulle påverka deras prestationer på prov och kunskaper
i den grad att de skulle misslyckas. De ser där möjligheter att ta igen missade kunskaper
genom att läsa in sig i litteratur, arbeta extra hemma med uppgifter eller fråga klasskompisar
och lärare etc. Denna form av höga tillit till sin egen förmåga tycks påverka elevers
utbildningsmotivation positivt vilket enligt Bandura (1977) ökar sannorlikheten till att elever
kommer att genomföra och klara av prov eller andra studieuppgifter i skolan. Detta till
skillnad från elever som har låg självtillit. Emil i gymnasieskolans år 1 beskriver:

13

Enligt självbestämmande teorin har individer tre grundläggande behov; kompetens, självständighet och
samhörighet som gör individer motiverade (Ryan & Deci 2000, Deci & Ryan 1985, 2002).

- 26 -

Jag vet aldrig om jag har pluggat tillräckligt till proven, tycker jag läser och läser
men är alltid osäker på om jag ska klara av det. Jag kan ha hjärtklappning innan
ett prov bara för att jag har ångest över att inte klara det och känna mig dålig. Det
låser sig och jag tror det gör att jag gör sämre resultat. Ibland skulle man önska att
man var lite mer positiv.
(Emil, år 1 gymnasieskolan)
Emil representerar vad ett flertal elever med låg självtillit beskriver. Trots att han upplever sig
vara en ambitiös elev som läser mycket och engagerar sig mycket i skolarbetet visar han på en
låg grad av självtillit. Emil tvivlar på sin egen förmåga att han kan prestera tillräckligt och har
en rädsla att misslyckas. I likhet med tidigare studier visar han att elever som påverkas av en
upplevd förmåga (brister i sin tilltro till sin egen förmåga, t ex att inte tro sig klara av ett prov)
påverkas av denna i mycket högre utsträckning än den faktiska förmågan (har tillit till sin
egen förmåga, t ex litar på sig själv att det går bra på provet). Det innebär att han påverkas av
sitt tvivel på sig själv innan och under ett prov vilket i sin tur påverkar resultatet av provet.
Detta kan, enligt Wood & Bandura (1989), medföra ett självbegränsande beteende då många
elever tror sig sakna vad som krävs för en given uppgift, trots att de besitter förmågan av vad
som krävs.
I likhet med Bandura (1997) visar enkäten och intervjuerna att självtillit har betydelse för
elevers utbildningsmotivation och prestationer i skolan där hög självtillit hos elever upplevs
leda till bättre utbildningsmotivation och skolresultat. Detta grundar sig på elevers tillit till sig
själv: tror på sig själv, sina kunskaper och förmågor samt tilltro till sin kapacitet att prestera i
skolan. Bandura (1994) menar att graden av självtillit är föränderlig och inte konstant vilket
innebär att det finns möjligheter att hitta sätt/former att förändra elevers låga självtillit till att
bli högre. Den kan till exempel, enligt Bandura, förändras utifrån att elever blir övertygade
om att de besitter de förmågor som krävs för att bemästra situationen. Läraren blir här en
viktig person i form av att stödja och uppmuntra elever.

5.2

Emotioner

Förutom utbildningsmotivation och de faktorer som i sin tur påverkar den (lärares ledarskap
och självtillit), är även emotioner (olika känslor elever har relaterade till studier) en
nyckelfaktor till elevers inställningar till framtida studier vid universitet/högskola. Emotioner
definieras i ett vidare perspektiv till olika känslomässiga tillstånd såsom dels positiva känslor
såsom glädje, stolthet, entusiasm, upprymdhet, aktiv etc och dels negativa känslor såsom
rädsla, oro, nervositet, stress, skamsen, etc (Forgas, 1995; Russell, 2003). Skolan är en plats
där många negativa och positiva känslor frodas och påverkar elevers lärande, prestationer och
utveckling (Gross, 2000).
I enkäten ställdes att antal frågor till elever om deras emotioner i relation till sina studier.
Resultatet visar att emotioner har inverkan på föreställningar om vad en universitetsutbildning
kan innebära för framtida arbetslivet och i förlängningen om de har för avsikt att studera
vidare vid universitet/högskola (se bilaga B). Hos elever i gymnasieskolan visade det sig att
de elever som upplever hög grad av negativa emotioner är också de elever som har en
inställning om att läsa vidare vid universitet/högskola har betydelse för framtida arbetslivet.
Hos elever i grundskolan är det tvärtom, där är positiva emotioner kopplade till en inställning
om att läsa vidare vid universitet/högskola har betydelse för framtida arbetslivet. Samtidigt
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tenderar elever i både grund- och gymnasieskolan uppleva att positiva emotioner i högre
utsträckning (såsom intresserad, inspirerad, entusiastisk, upprymd) än negativa emotioner
(såsom orolig, motvillig, rädd, irriterad) är kopplade till sina studier. (Se bilaga B).
Detta resultat speglar även elevers upplevelser av sina studier. Hos elever i gymnasieskolan,
som har inställningen att studera vidare vid universitet/högskola, framkallas negativa
emotioner såsom oro, rädsla och stress över att inte få tillräckligt bra betyg och att inte hinna
med skolarbetet i tid. Det är framförallt oro, stress och rädsla över att få icke tillräckliga betyg
och att det i sin tur ska ge nackdelar till ett bra arbete i framtiden och mindre chanser att
komma in på en universitets-/högskoleutbildning. Marcus i gymnasieskolans år 2 säger:
Alltså, jag får ångest många gånger när jag har prov eller redovisningar och så.
Det känns alltid stressande och oroande inför särskilt ett prov för man vet inte om
man har läst tillräckligt. Ibland har vi fler prov och andra redovisningar samtidigt
samma vecka och då är jag jätte stressad, har ont i magen och har svårt att äta. Jag
vill liksom veta att jag kommer göra ett bra resultat och presterar okej. Man är
liksom beroende av bra betyg om man vill gå på högskolan sen.
(Marcus, år 2 gymnasieskolan)
Precis som Marcus beskriver, framkallas negativa emotioner såsom stress, rädsla och oro i
samband med tiden veckan före, under och efter ett prov eller vid någon annan form av
redovisning. De negativa emotionerna blir kraftigare då elever ska hantera flera prov eller
redovisningar inom samma tidsperiod. Det ger, enligt eleverna, sämre förutsättningar att
lyckas samtidigt på alla prov. I enlighet med tidigare forskning visar detta hur de negativa
emotioner begränsar elevers lärande och prestationer då emotionerna tar kraft, fokus och
energi från skolarbetet. De kunskaper elever besitter- och ska ta in i läsandet inför ett prov
hindras i stunden då de negativa emotionerna framkallar ett tillstånd som gör det svårt för
eleven att prestera utifrån bästa förmåga (jmf Gross, 2000).
För de elever som har för avsikt att läsa vidare vid universitet/högskola finns ett samband
mellan negativa emotioner och möjligheter till framtida karriär och vidareutbildning: bra
betyg är ett måste för att inneha möjligheten till den universitets-/högskoleutbildning elever
planerar för. Ett misslyckande upplevs göra det svårare att nå det målet eftersom
gymnasieskolan upplevs vara sista länken till arbetslivet och akademiska studier.
Bland elever i grundskolan är detta mönster tvärtom. Det vill säga, desto mer positiva
emotioner (intressant, roligt med mera) de känner i sina studier desto större sannolikhet är det
att de ser fördelar med- och har för avsikt att studera vidare vid högskola/universitet. Jenny i
grundskolans årskurs 9 och Joel i grundskolans årskurs 5 beskriver:
Det är så roligt i vissa ämnen och i skolan över huvudtaget. När vi till exempel har
prov får jag verkligen testa mig själv och hur jag ligger till. Det är intressant och
som spännande….jag ser alltid fram emot resultatet. Jag vet då om jag måste läsa
lite till för att få bättre betyg. Då har jag nån chans till på mig. När jag ska till
gymnasiet efter sommaren så har man inte den möjligheten på samma sätt säger
min syrra. Då kanske man liksom måste bra resultat på varje prov annars kan det
vara kört.
(Jenny, årskurs 9 grundskolan)
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Skolan är kul. Jag lär mig nya saker hela tiden. Igår slog jag rekord i höjdhopp.
Det du! Det var nått det. Jag älskar förresten idrott men också matte. Att få lösa
kluriga uppgifter är det bästa jag vet....just att få klura och klura och sedan kunna
det.
(Joel, årskurs 5 grundskolan)
Till skillnad från elever i gymnasieskolan representerar Jenny och Joel hur positiva emotioner
framkallas hos elever i grundskolan som har inställningen och ser betydelsen av att läsa vidare
vid universitet/högskola. Positiva emotioner, såsom känslor av att någonting är intressant,
spännande, roligt, är genomgående emotioner flertalet elever kopplar till sina studier. Detta
visar, i likhet med tidigare forskning (Forgas, 1995; Gross, 2000), hur positiva emotioner
påverkar elevers lust att lära och att det ökar elevers prestationer.
Resultatet visar att det händer någonting i övergången mellan grund- och gymnasieskolan
med hur emotioner påverkar inställningen till betydelsen av en universitetsutbildning för
framtida arbetsliv och om elever har för avsikt att studera vidare. De positiva emotioner i
grundskolan, som tycks övergå till negativa emotioner i gymnasieskolan, skulle kunna
förklaras med att grundskolan ger elever möjligheter till fler chanser att påverka ett slutbetyg
medan gymnasieskolan är sista länken till arbetsliv och akademiska studier.

5.3

Föräldrars- och klasskamraters påverkan

I enkäten ställdes frågor kopplade till olika personers inverkan på elevers val av att studera
vidare vid universitet/högskola. Resultatet visar att en ytterligare nyckelfaktor till elevers
attityder och inställningar till framtida studier vid universitet/högskola är påverkan av
föräldrar/vårdnadshavare och klasskompisar (se bilaga B). 39,8 procent av eleverna i
gymnasieskolan upplever en högre inverkan från föräldrar, samtidigt som 50 procent av
eleverna anger en relativt låg till moderat inverkan av föräldrar. Bland elever i grundskolan
förefaller föräldrar ha en större inverkan. 58,4 procent av eleverna upplever en högre inverkan
från föräldrar samtidigt som 50 procent av eleverna i grundskolan anger en relativt moderat
till hög inverkan av föräldrar.
Eleverna i både grund- och gymnasieskolan beskriver en överensstämmande bild av hur
föräldrar har en både positiv och negativ påverkan. Den positiva påverkan är betydelsen av att
studera vidare då detta förväntas ge ett bra jobb, bra lön, större valmöjligheter i arbetslivet,
större karriärmöjligheter etc. Ricard i gymnasieskolans år 3 beskriver:
Min mamma har sagt under hela min uppväxt att det är bra att gå på universitet
eftersom det är viktigt för att få ett bra jobb och ha ett jobb där man tjänar bra. Hon
säger att en utbildning på universitet kan vara avgörande för min framtida karriär
och vilka jobb jag kan vara med och slåss om…..det är en investering i
framtiden…..jag kommer definitivt efter gymnasiet att gå på universitet.
(Ricard, år 3 gymnasieskolan)
Ricard representerar vad ett flertal elever lyfter fram kring föräldrars positiva påverkan på
elevers val av att studera vid universitet/högskola. Ricard berättar om hans mammas argument
och de fördelar studier vid universitet ger och avslutar med att säga att han definitivt kommer
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läsa vid universitet. Det blir påtagligt att elevers valstrategier är mer praktiska och utgår från
föräldrars påverkan (jmf Hodkinson & Sparks, 1997). Till exempel uttrycker några elever att
det finns tydligt uttalade förväntningar från deras föräldrar att de ska utbilda sig vid
universitet/högskola, oavsett om de själv vill eller inte och att det upplevs pressande. Elever
upplever att de måste följa föräldrars önskan oavsett om de vill eller inte. Dessa förväntningar
kommer framförallt från föräldrar som själv har en akademisk examen vilket Jonsson &
Eriksson (2002) kan bero på att föräldrar gärna ser att barnen går i deras ”fotspår” och därmed
upprätthåller utbildningstraditionen.

Förutom positiv påverkan upplevs även negativ påverkan från föräldrar. Sofia i
gymnasieskolans år 3 beskriver:
Mina föräldrar säger ofta att universitet inte är lösnigen till ett bra jobb och där man
tjänar bra med pengar. De säger att man istället kan arbeta sig uppåt i ett företag.
De tycker inte att jag ska ta en massa studielån på flera hundra tusen kronor som jag
ska dras med hela livet. Jag kan till exempel tjäna mer pengar på LKAB utan
universitetsutbildning….. jag skall börja jobba på LKAB direkt efter gymnasiet och
gå internutbildningar för att sedan bli chef.
(Sofia, år 3 gymnasieskolan)

Sofia beskriver det ett flertal elever upplever kring föräldrars negativa påverkan på elevers val
gällande framtida studier vid universitet/högskola. Sofia visar, i likhet med andra studier, hur
avrådan från vidare studier främst fokuserar kring att akademisk examen inte medför garantier
för bra och välbetalda jobb samt skulder i form av studielån som ska betalas tillbaka varje
månad (jmf Hilding, 2000). Istället uppmuntras hon att söka karriärmöjligheter i företag som
erbjuder internutbildning. Ett flertal elever berättar även återkommande om att deras föräldrar
lyfter LKAB som exempel på företag som ger bra betalt och ger möjligheter till god
internutbildning vilket skulle öka möjligheterna till bra positioner inom företaget. Eleverna,
inklusive Sofia, visar exempel på hur deras sociala miljö, i det här fallet deras föräldrar,
överför normer och värderingar som i sin tur styr deras val av framtida utbildning och
arbetsliv (jmf Burr, 2003).
När det gäller klasskamraters inverkan på elevers val av vidare studier och framtida karriärval
visas även där en överensstämmande bild där elever i både grund- och gymnasieskola ligger
under mittpunkten. Det innebär att 17-18 procent upplever en högre inverkan från
klasskamrater samtidigt som 50 procent anger en relativt låg inverkan av klasskamrater.
Eleverna grund- och gymnasieskolan beskriver även i intervjuer en överensstämmande bild av
hur klasskamrater påverkar dem både positivt och negativt i relation till deras val. Den
positiva påverkan handlar framförallt om att en universitets-/högskoleutbildning upplevs ge
bra jobb, bra betalt men också att det är en investering för framtiden vilket upplevs som en
trygghet. Jonna i gymnasieskolans år 2 beskriver:
Jag och mina klasskompisar brukar prata en hel del om framtiden och så. Vi brukar
peppa varandra att vi ska se till att komma in på en högskoleutbildning för att få bra
jobb och tjäna bra med pengar och bli rika. Nä men asså….det är ju en investering
för framtiden och en trygghet liksom. Även om det tidigare inte var min första
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tanke att gå på högskola så har mina kompisar fått mig att inse vikten av en bra
utbildning.
(Jonna, år 2 gymnasieskolan)

Jonna beskriver det ett flertal elever upplever angående klasskamraters positiva påverkan på
elevers val gällande framtida studier vid universitet/högskola. Jonna beskriver det Hilding
(2000) benämner för riktad och utbildningsmedveten uppmuntran. Det innebär att Jonna och
hennes klasskamrater inte specifik ser universitets-/högskolestudier som enbart en möjlig väg,
utan som en förutsättning för ett bra liv. Det innebär enlig Jonna ett bra jobb, bra inkomst och
en investering för framtiden vilket de ser som en trygghet. Förutom positiv påverkan,
beskriver även elever hur negativ påverkan från klasskompisar påverkar deras val gällande
framtida studier vid universitet/högskola. Linus i gymnasieskolans år 2 säger:
[Kompisarna] brukar säga att inte ska du väl svika oss för att bli märkvärdig, det är
ju så bra här. Jag har planer på att söka in på civilekonom i Luleå eller Umeå men
kompisarna tycker jag sviker och ska stanna kvar. Jag vill ju ha både och
liksom…både kompisarna och en bra utbildning…jag får se hur jag gör. Fan…vi är
ett bra gäng liksom och det är klart att dom är viktiga men det är min framtid
också. Det kanske blir till och stanna kvar ändå.
(Linus, år 2 gymnasieskolan)
Linus beskriver det ett flertal elever upplever angående klasskamraters negativa påverkan på
elevers val gällande framtida studier vid universitet/högskola. Linus beskriver det Hilding
(2000) beskriver som avrådan från studier. Det innebär att Linus kompisar framför en stark
önskan om ett tryggt och bra liv med dem istället för ett märkvärdigt liv på något annat ställe.
Enligt Linus upplever hans kompisar att Linus sviker dem om han väljer att flytta för att
skaffa sig en universitets-/högskoleutbildning. Han upplever sig stå mellan ett val av att vara
kvar hos tryggheten och kompisarna eller framtiden med en bra utbildning. Han tenderar att
välja tryggheten och kompisarna.
Detta resultat, gällande föräldrars och klasskamraters påverkan på elevers val gällande
framtida studier vid universitet-/högskola, visar att attityder och inställningar bland barn och
ungdomar förefaller vara institutionaliserade och inneslutna i hemmet. Detta sker, i likhet med
Scott (2002), genom föräldrar/vårdnadshavare och i kontakt med klasskamrater i skolan
genom informellt definierade roller, de rådande normsystemen, och de vanor i tankestrukturer
genom vilka individer förstår och rationaliserar deras sociala tillvaro.

5.4

Förväntade framtida effekter av universitetsutbildning

Förväntade framtida effekter av universitets-/högskolestudier är en mycket stark
förklaringsvariabel till om både elever i grund- och gymnasieskolan har för avsikt att studera
vidare vid universitet/högskola. Det vill säga i vilket utsträckning elever tror att en
universitets-/högskoleutbildning kommer att ge dem ökade framtida inkomster, framtida
arbetsvariation samt roligt och stimulerade arbete. Med andra ord har föreställningar om vad
- 31 -

en universitetsutbildning kan betyda för framtida arbetsliv en stark påverkan på avsikten att
studera vidare vid universitet.
Enkäten visar (se bilaga B) att elever i gymnasieskolan i genomsnitt har en inställning som
knappt väger över för att en universitets-/högskoleutbildning har betydelse för framtida
arbetslivet, det vill säga ett medelvärde något över mittpunkten. En femtedel (20,7%) av
eleverna i gymnasieskolan har inställningen att en universitets-/högskoleutbildning har
betydelse för deras framtida arbetsliv medan drygt en femtedel (21,2 %) av eleverna inte ser
att en universitets-/högskoleutbildning har betydelse för deras framtida arbetsliv. En majoritet
av eleverna (58,1%) väger mellan att se att en universitets-/högskoleutbildning har betydelse
för deras framtida arbetsliv och inte.
I grundskolan har elever en inställning till att universitets-/högskoleutbildning har betydelse
för framtida arbetslivet i genomsnitt vid samma nivå som för eleverna i gymnasieskolan (se
bilaga B), det vill säga något över mittpunkten. Ungefär en sjättedel (15,7%) av eleverna har
inställningen att en universitets-/högskoleutbildning har betydelse för deras framtida arbetsliv
medan drygt en tiondel (12,2%) av eleverna inte ser att en universitets-/högskoleutbildning
har betydelse för deras framtida arbetsliv. En majoritet av eleverna (72,1%) väger mellan att
se att en universitets-/högskoleutbildning har betydelse för deras framtida arbetsliv och inte.
Maja i gymnasieskolans år 1 och Roger i grundskolans årskurs 9 beskriver:
Det känns som viktigt med ett kul jobb där man får göra lite olika saker och inte
bara en och samma sak, varierande är viktigt…lite utmaningar också, annars blir
det nog tråkigt. Man måste kunna få använda hjärnan och så. Sen är det ju viktigt
att man tjänar bra med pengar så man kan göra mer än att bo liksom…det är nog en
förutsättning att läsa på universitetet och få en bra utbildning för att göra det
möjligt. Jag ska då göra det.
(Maja, gymnasieskolans år 1)
Det är inte så att en utbildning på universitetet löser allt sådär. Jag menar…inte tjänar
jag bättre och får ett roligare jobb för att läsa på högskolan inte. Jag tjänar bättre i
gruvan och har säkert roligare med jobbpolarna där. Snacka lite skit och hänga
liksom och göra ett schysst jobb. Vad jag vet verkar det vara rätt varierat jobb
där…även om man inte tror det. Det är nog lika mycket action där som på nått annat
ställe. Jag ska inte på nån högskola.
(Roger, grundskolans årskurs 9)
Maya menar att det är nödvändigt med en universitets-/högskoleutbildning för att få ökade
framtida inkomster, framtida arbetsvariation samt ett roligt och stimulerade arbete. Hon ser
sig själv som en framtida högskole-/universitetsstudent. Detta i motsats till Roger som inte ser
sig själv som en universitets-/högskolestudent och menar att en universitets/högskoleutbildning inte är lösningen, utan menar att ett arbete i gruvan ger liknande inkomst
med minst lika varierande, roligt och stimulerande arbete.
Med andra ord har föreställningar om vad en universitets-/högskoleutbildning kan betyda för
framtida arbetsliv en stark påverkan på avsikten att studera vidare vid universitet. De rådande
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normsystemen i attityder och inställningar till vidareutbildning bland elever och de vanor i
tankestrukturer, genom vilka de förstår och rationaliserar deras sociala tillvaro såsom
betydelsen av en universitetsutbildning för deras framtida arbetsliv, påverkar deras agerande
som exempelvis att välja eller inte välja att studera vidare (Scott, 2002). Talmud och Izraeli
(1999) menar att dessa attityder och inställningar inte är lätta att förändra. I och med att
attityder och inställningar bygger på institutionalisering via socialisering reproduceras
normsystemen kontinuerligt och blir en socialt konstruerad verklighet. Forskning hänvisar till
socialt konstruerade strukturer som leder till att barn och ungdomar socialiseras till
föreställningar om högre utbildning. Sådana socialt reproducerade normsystem kan ta sig
uttryck i barn och ungdomars avsikter att skaffa sig en universitetsutbildning. Det förefaller
råda en generell social acceptans bland elever kring sådana sociala konstruktioner.
För att regioner som Malmfälten ska kunna tillvarata den fulla potentialen i de intellektuella
resurser som finns att tillgå i regionen för att uppnå hög produktivitet och effektivitet och
därigenom generera bättre lönsamhet, hållbarhet och tillväxt behöver de institutionella
normsystemen de-institutionaliseras. Sådan de-institutionalisering kan uppnås genom ett
medvetet agerande i skola, kommun och andra regionala aktörer där institutionaliserade
sociala normsystem rekonstrueras.

5.5

Leva, bo och arbeta i Malmfälten

I kapitel 4 (4.3) presenterades två olika typer av elevprofiler som utkristalliserats i både
grundskola och gymnasieskola avseende deras attityder och inställningar till vidareutbildning
samt deras tankar kring att leva, arbeta och bo i Malmfälten i framtiden: (1) Framtida
universitets-/högskolestudenter, (2) Icke framtida universitets-/högskolestudenter. Gemensamt
hos båda dessa elevprofiler är vikten av att i framtiden få ett arbete som bringar hög inkomst,
hög arbetsvariation samt att arbetet skall vara roligt och stimulerande.
5.5.1 Framtida universitets-/högskolestudenter

De framtida universitets-/högskolestudenterna ser nyttan av universitets-/högskolestudier och
identifierar sig själv som sådan och har för avsikt att studera vidare efter gymnasieskolan.
Trots ambitionen att studera vidare efter gymnasieskolan förefaller elever i gymnasieskolan
ha en negativ attityd och inställning till att i framtiden bo, leva och arbeta i Malmfälten.
Henrik i gymnasieskolans år 3 beskriver:
Jag kommer inte att bo kvar här, jag kommer flytta direkt efter gymnasiet för att
plugga på universitet. Sen återvänder jag troligtvis inte. Det finns inte riktigt
förutsättningar. Det är för litet samhälle och jag vill ha mer, mer av allt. Det är
stendött på gatorna, ingen puls, inget liv i staden, inget utbud av affärer,
restaurager, nöjen och så....
(Henrik, år 3 gymnasieskolan)

Henrik representerar vad flertalet av de intervjuade uttryckter: de ser ingen framtid i
Malmfälten. Detta på grund av att de upplever att Malmfälten saknar en attraktiv livsmiljö.
Eleverna menar att det krävs mer än ett bra arbete för att trivas. Den sociala biten är minst lika
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viktig om inte viktigare för att de skall må bra och trivas. Många elever uttrycker sin
medvetenhet om att både Gällivare men framförallt Kiruna är under stadsomvandling. De
upplever ett stort missnöjde och frustration över att de som ungdomar i sina respektive
kommuner inte har fått vara delaktiga i tillräcklig grad i den stadsomvandling som pågår. De
uttryckar att det är ju trots allt dem som är framtiden. Eleverna upplever att ungdomarna
borde vara den viktigaste gruppen i arbetet med den nya stadsomvandlingen eftersom det är
dem som skall verka, arbeta och bo där i framtiden. Therese i gymnasieskolans år 1 säger:
Jag och flera av mina kompisar blir frustrerade över hur de tänker egentligen. Det
är ju vi som är framtiden och som är de som skulle kunna stanna kvar och bo här.
Men våra åsikter är inte av betydelse känns det som. Istället är det massa äldre
som skall bestämma. Det går inte ihop. Vet du hur bra det skulle kunna bli! Vilka
möjligheter vi har att bygga upp något som funkar för alla….det är surt liksom. Vi
vill vara delaktiga i det här och bygga en framtid!
(Therese, år 1 gymnasieskolan)

Eleverna upplever sig ha många goda tankar om hur Kiruna och Gällivare ska bli levande och
attraktiva städer som skall få fler att vilja bo och arbeta där i framtiden. Deras tankar och
upplevelser går i linje med vad både Lundholm (2007) och Tillväxtanalys (2010) betonar, att
Gällivare och Kiruna kommuner måste kunna erbjuda fler faktorer än arbete för att öka
möjligheter för att attrahera individer att dels flytta hit och dels stanna kvar. Det behövs,
enligt eleverna, en attraktivare livsmiljö för att främja en god samhällsutveckling i
Malmfältsregionen.
Om elever i gymnasieskolan har en mer negativ inställning till att bo, leva och arbeta i
Malmfälten i framtiden, har elever i grundskolan en mer neutral inställning, de är varken
positiva eller negativa. Ellen i grundskolans årskurs 7 beskriver:
Det är ju liksom inte riktigt särskilt mycket som händer här. Det är ju bushen
liksom. Men jag har kompisar och vi hittar på saker. Det funkar. Skidåkningen här
är grym i alla fall men sen är det inte så mycket mer liksom. Men det är okej. Sen
ska man nog inte bo här för evigt om man vill ha lite kul och så.
(Ellen, år 7 grundskolan)
Eleverna i grundskolan har liknande tankar som elever i gymnasieskolan om att Gällivare och
Kiruna generellt inte känns så attraktivt att leva, bo och arbeta i framtiden. Eleverna i
grundskolan öppnar dock upp för möjligheterna att bo, leva och arbeta där i framtiden då de
finner det attraktivt med den natur som omger Malmfältsregionen. Flertalet elever lyfter fram
sitt intresse för friluftsliv och att det är en faktor som lockar dem att stanna kvar i regionen.
De poängterar den fina naturen som en styrka och vilka möjligheter till friluftsliv det ger:
fjällen och möjligheten till skidåkning både utför och på längden. Eleverna lyfter även fram
vilka fina ambassadörer i Marcus Hellner och Charlotte Kalla Malmfältsregionen har. De
lyfter även fram ishotellet i Jukkasjärvi som en viktig del av marknadsföringen av regionen.
Eleverna poängterar dock att det är viktigt att tänka på regionens utveckling, inte bara ur ett
turist-perspektiv, utan även utifrån innevånarnas perspektiv. Det skall inte bara vara attraktivt
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för turister att besöka regionen utan även för de individer som bor där måste det erbjudas mer
än så.
5.5.2

Icke framtida universitets-/högskolestudenter

De icke framtida universitets-/högskolestudenterna ser inte nyttan av universitets/högskolestudier och identifierar sig själv som sådan och har inte för avsikt att studera vidare
efter gymnasieskolan. Dessa elever har en neutral inställning till att leva, bo och arbeta i
Malmfälten i framtiden. Dessa elever ser det också som viktigt att i framtiden få höga
inkomster, hög arbetsvariation, samt roligt och stimulerade arbete. Calle i gymnasieskolans år
2 beskriver:
Jag kommer då inte att plugga vidare, tycker inte att jag behöver det för att få
jobb. Det verkar finnas hur många jobba som helst på LK och bra betalt och de
erbjuder lite olika grejer även utanför jobbet som uppskattas. Varför ska man
plugga och ta lån när man kan tjäna mer på att jobba på LK? Jag bor hemma,
jobbar järnet på LK och sparar pengar. Det är planen…sen kanske jag drar. Vet
inte om jag har lust att bo här för evigt…kan bli lite öken… men jag får se. Beror
lite på hur bra jobb jag har på LK.
(Calle, gymnasieskolans år 2)
Det är uppenbart att LKAB är en viktig och stor del av malmfältsregionen. Nästan alla elever i
både grund- och gymnasieskolan nämner LKAB antingen i form av föräldrar som har dem
som arbetsgivare eller som för eleverna är en framtida potentiell arbetsgivare. Till skillnad
från de elever som är framtida universitets-/högskolestudenter, lockar LKAB som
arbetsgivare till sig de elever som är icke framtida universitets-/högskolestudenter. Precis som
Calle uttrycker, har elever uppfattningen om att ett arbete vid LKAB ger mycket bra lön,
bättre än vad de kan få efter en universitetsutbildning, men också att LKAB tycks värdesätta
sin personal som visas i form av utbetalning av bonus och arrangemang av olika typer av
aktiviteter. Eleverna ger exempel på aktiviteter såsom hockeybussen till Luleå och andra
event med kändare artister. Dessa aktiviteter upplevs kunna bidra till trivsel på arbetsplatsen
vilket, enligt eleverna, är en viktig del. En annan aspekt de lyfter är den arbetsvariation de
uppfattar att LKAB erbjuder i form av internutbildningar som möjliggör variation av
arbetsuppgifter och byte av positioner.
För elever som är icke framtida universitets-/högskolestudenter ligger fokus på att stanna kvar
i Malmfältsregionen och arbeta vid LKAB. Till skillnad från framtida universitets/högskolestuderande värdesätter inte icke framtida högskole-/universitetsstudenter i första
hand just nu en attraktiv livsmiljö. De värdesätter istället ett framtida arbete på LKAB där de
tjänar bra med pengar. I slutändan tycks dock en attraktiv livsmiljö ses som viktigare då
eleverna menar att en flytt senare i livet är möjlig då det skulle erbjuda mer i livet än att bara
arbete.
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Bilaga A
STUDIENS METODOLOGI OCH GENOMFÖRANDE
Denna kombinerade kvantitativa kartläggning och kvalitativa fallstudie fokuserar på barn och
ungdomars attityder och inställningar till vidareutbildning (Hair et al, 1998; Eisenhart, 1989).
Studien baseras på dels en enkätstudie av 1823 barn och ungdomar i Malmfälten och dels 35
intervjuer med barn och ungdomar i Malmfälten. Dessa ansatser möjliggjorde identifiering av
attityder och inställningar till vidareutbildning samt interna och externa förklaringar till
rådande strukturer i barn och ungdomars vägval relaterat till hur barn och ungdomar i
Malmfälten ser sig själva och sin situation idag och i framtiden. Strukturer identifierades
genom interna och externa faktorer kopplat till attityder och inställningar. Sådana ansatser
möjliggjorde synliggörandet av både medvetna och omedvetna strukturer kopplade till
attityder och inställningar till vidareutbildning.
Ett totalurval av gymnasieelever i Gällivare och Kiruna i årskurs 1 till 4 ingick i första
enkätutskicket som omfattande 1344 elever. 993 elever besvarade enkäten motsvarande en
svarsfrekvens om 74 procent. I andra enkätutskicket omfattade 1078 elever i klass 5, 7 och 9.
830 elever besvarade enkäten motsvarande en svarsfrekvens om 77 procent. Enkätfrågorna
baseras på tidigare validerade skalor för att fånga både attityder och inställningar till vidare
utbildning och interna och externa faktorer som kan förklara attityder och inställningar till
vidare utbildning. Dessa frågor omfattar områdena: studiestöd, självtillit, motivation,
förväntningar och stress, lärares ledarskap, upplevelser av studier (emotioner), syn på
vidareutbildning och framtid, studieprofil, social klass. För statistiska analyser användes
mjukvaruprogrammet IBM SPSS. Statistiska analyser såsom faktoranalyser, analys av varians
(ANOVA), korrelationer och regressioner användes för att generera studiens statistiska
resultat.
Urvalet av intervjupersoner gjordes utifrån enkätstudien. Detta för att identifiera individer
som representerar olikheter för att skapa så stor spridning som möjligt inom gruppen barn och
ungdomar. De variabler som användes för spridning mellan intervjupersonerna var
intervjupersonernas egna motivation och upplevelser av lärares ledarskap. Dessa variabler
valdes då de i de statistiska analyserna framträdde som särskilt viktiga för barn och
ungdomars attityder och inställningar. Det slutliga urvalet av intervjupersoner inkluderar 35
barn och ungdomar varav 18 är gymnasieelever mellan årskurs 1 och 3 samt 17
grundskoleelever i årskurs 5, 7 och 9. En intervjuguide utvecklades som en bas för
datainsamling, vilken guidade forskarna till att fånga och nyansera elevernas narrativa
framställning.
I genomsnitt omfattar varje intervju 45 minuter till en timmes intervjumaterial per person.
Kodningen av det transkriberade materialet genomfördes först individuellt av respektive
forskare. Under kodningsprocessen hade forskarna frekventa möten för att jämföra de
individuella forskarnas kodning. I kodningsprocessen identifierades aspekter och teman som
baserades på en tolkande ansats med repetitiva återkopplingar mellan teoretiska koncept och
empiriska mönster. Forskarna följde därmed rekommendationer av Denzin och Lincoln
(2000) samt Miles och Huberman (1994). Kodningen inspirerades av en mikro-analys strategi
föreslagen av Strauss och Corbin (1998), där forskarna skannade delar och fraser uttryckta i
intervjuerna kopplat till fenomenet karriärvägar (Glaser & Strauss, 1967). Forskarna skannade
och sökte efter ord och uttryck som fångade och belyste samspelet mellan de kategorier,
aspekter och teman som induktivt genererats. I denna tolkande process användes
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undersökande triangulering och de narrativa berättelserna samt citat från dessa användes för
att presentera och illustrera de induktivt genererade kategorierna, aspekterna och teman. Detta
för att eftersträva begreppsvaliditet (Gibbert et al., 2008; Yin, 2003). I denna process
observerades en hög grad av samstämmighet, vilket kan stödja den interna validiteten av
resultaten. I efterföljande sekvens, grupperades kodningen i kategorier vilka genererade
grunden för de olika avsnitten som rapporten bygger på. I rapporten lyfts illustrativa delar av
barn och ungdomars framställningar fram för att belysa kategorierna. I ett slutligt steg
genererades nyckelfaktorer som ett resultat av studien baserat på den redogjorda processen
ovan.
Tanken med analysen är att sociala grupper, som i denna studie består av barn och ungdomar i
Malmfälten, konstruerar sin verklighet (jmf. Mumby & Clair, 1997, p. 181) vilken kommer
till uttryck genom deras framställningar och upplevelser (Cicourel, 1981; Fairclough, 1992;
Gartner et al., 2003). Synsättet som tillämpas innebär att socialt konstruerade institutioner
produceras och görs verkliga genom barnens och ungdomarnas ’story-telling’, vilka återges i
en narrativ diskurs. Elevernas egna berättelser illustrerar socialt konstruerade strukturer som
kan vara mer eller mindre medvetna. Analysdesignen tillät forskarna att röra sig bortom det
som kan tas för givet och fånga implikationer av barn och ungdomars perceptioner av
möjligheter och hinder på deras utbildningsvägar. Därigenom fångas etablerade normer och
kognitiva system. Som ett resultat av detta synliggjorde analysprocessen hur utbildnings- och
karriärvägar och strukturer som omgärdar dessa utbildnings- och karriärvägar styrs av
institutionalisering och institutionella system och strukturer (se exempelvis Scott, 2001). De
olika datakällorna tillät datatriangulering vilket syftade till att både kristallisera bilden av barn
och ungdomars karriärvägar och att korsvalidera resultat och analyser med olika data källor
(Denzin & Lincoln, 2000; Gibbert et al., 2008; Yin, 1994).
Studien följer forskningsetiska principer vilket bland annat innebär att en förutsättning för att
genomföra intervjuer med elever under 18 år, krävs målsmans underskrift och därmed
samtycke till intervju för att elevers deltagande ska vara möjligt. Några veckor innan intervjun
skulle äga rum skickades ett dokument till eleverna där föräldrar/vårdnadshavare fick ge sitt
medgivande till deras barns deltagande. Till eleverna i gymnasieskolan skickades dessa ut
direkt till eleverna via e-post. Till eleverna i grundskolan skickades dokumentet till elevernas
mentorer/klasslärare som sedan distribuerade detta till barnens föräldrar/vårdnadshavare. I
dokumentet informerades föräldrar/vårdnadshavare om att deltagandet i studien var helt
frivilligt, att eleven hade när som helst rätt att avbryta sin medverkan och behövde inte ange
orsaken till detta. Därtill informerades att de insamlade materialet behandlas så att inte
obehöriga kan ta del av det. Dessutom informerades att vid publicering i rapporter till LKAB
samt i vetenskapliga artiklar, kommer eleverna vara helt anonyma och deras namn fingerade
för att skydda elevernas personidentitet.
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Bilaga B

Figur 19. Elevers utbildningsmotivation: gymnasieskolan.

Figur 20. Elevers utbildningsmotivation: grundskolan.
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Figur 21. Elevers upplevelse av positiva emotioner kopplade till nuvarande studier i gymnasieskolan.

Figur 22. Elevers upplevelse av positiva emotioner kopplade till nuvarande studier i grundskolan.

Figur 23. Elevers upplevelse av negativa emotioner kopplade till nuvarande studier i gymnasieskolan.
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Figur 24. Elevers upplevelse av negativa emotioner kopplade till nuvarande studier i grundskolan.

Figur 25. Elevers upplevelse av lärarens ledarskap: Gymnasieskolan
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Figur 26. Elevers upplevelse av lärarens ledarskap: Grundskolan

Figur 27. Elevers självtillit, tillit till egen förmåga att klara studier: Gymnasieskola
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Figur 28. Elevers självtillit, dvs tillit till egen förmåga att klara studier: Grundskola

Figur 29. Föräldrars inverkan på gymnasieelevers vidare studier och framtida karriärval.

Figur 30. Föräldrars inverkan på grundskoleelevers vidare studier och framtida karriärval
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Figur 31. Klasskamraters inverkan på gymnasieelevers vidare studier och framtida karriärval.

Figur 32. Klasskamraters inverkan på grundskoleelevers vidare studier och framtida karriärval
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Figur 51. Elever i gymnasieskolan och förväntade framtida effekter av universitetsutbildning

Figur 52. Elever i grundskolan och förväntade effekter av universitetsutbildning.
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