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Abstract 

 

My purpose with this paper is to examine if there are any resemblance to a students family 

situation, with family situation i mean if the students parents live with each other or if they are 

separated. And if this family situation affects the will and attitude for future and higher 

studies. I choose this purpose because I had several personal experience with these different 

family situations during my own studies in the university. I couldn’t see any resemblance 

during that time and therefore I thought that this would be an excellent opportunity to see if I 

could find any resemblances. 

 

The method that I choose to work with is a quantitative method. The student was asked to 

answer several written questions about their family situation and about their attitudes towards 

school. 

 

The results of this paper was that there are resemblance between a child’s family situation and 

their attitude towards future and higher studies. The children that has both parents living 

together has a higher will for studies in compare with the children that only has one parent.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Inledning 
 

Vi har under lång tid hört i nyheterna och i olika dagstidningar hur viktigt det är med stabila 

och trygga sociala miljöer för en elev och dess utveckling. Dessa sociala miljöer innefattar 

familj, vänner och skola. Skolverket (2009) visar på att prestationerna för elever har kraftigt 

segregerats och detta är till viss del knutna till hur deras sociala bakgrund ser ut, deras 

etnicitet, familjetyp och socioekonomiska status. Redan här visar forskningen på att skolan 

inte är lika för alla utan starkt knuten till barnets sociala bakgrund.  

 

Dagens Nyheter (2012) bekräftar detta i sin rapport om att sedan skolan gick igenom sin 

reformförändring och gick från en statligt styrd och centraliserad organisation till att bli en 

kommunalt styrd och decentraliserad organisation har klyftorna blivit allt större mellan 

skolorna och därmed ökar även klyftorna mellan eleverna. 

 

Skolan har alltid varit en viktig del i vår del av världen. Skolan ska utbilda oss och våra barn 

till att bli goda samhällsmedborgare och att skolan ska vara lika för alla. Detta väcker dock 

två frågor; 1. Är skolan lika för alla? 2. Ifall det framkommer att skolan inte är lika för alla 

kommer detta att påverka elevernas fortsatta utbildning inom t.ex. högskola och universitet? 

 

Pågrund av dessa frågor som skapas hos mig kommer undersökningen att söka svar på ifall 

skolan är lika för alla oberoende på av elevens socioekonomiska bakgrund eller om denna 

individuella bakgrund påverkar elevens i deras utbildning, undersökningen syftar till att 

undersöka hur positiva eleverna är till högre utbildningen och om man kan se synliga 

sammanband mellan gemensamma sociokekonomiska bakgrunder och hur positiva de är inför 

högre utbildning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.1 Syfte  

 

Förutom det som har kunnat läsa om i tidningar att en elevs familjeförhållanden påverkar 

elevens prestation i (grund)skolan men även att det påverkar elevens vilja att fortsätta studier 

på en högre nivå tex. högskola. Kennedy & Thompson (2010) visar i sin bok hur föräldrarnas 

utbildningsnivå påverkar barnets vilja till högre utbildning inom högskola och universitet, 

rapporten beskriver att de elever vars föräldrar har en högre utbildning tenderar till att ha en 

högre utbildningsförväntan (uppnå högre utbildning). 

 

Skolverket (2009) utgav en rapport som visade på att föräldrarnas ekonomiska situation 

påverkade elevens utbildningsförväntan. Denna rapport bidrog till syftet med min uppsats. 

Uppsatsen syftar till att undersöka ifall elevernas socioekonomiska situation påverkar deras 

attityd och vilja kring fortsatt högre utbildning inom t.ex. högskola och universitet. Uppsatsen 

kommer endast att grundas på de svar som eleverna ger vid det specifika tillfället som 

enkäterna besvaras. Dessa attityder och viljor kring högre utbildning är något som är 

föränderligt och kan skifta men dessa förändringar är inget jag kommer att använda mig av 

eller följa upp i denna uppsats. Dessa attityder och viljor som eleverna ska presentera kommer 

behandlas som en prognos på den enskilde eleven och inte som en perfekt prognos av vad 

som kommer att ske i framtiden.  

 

Uppsatsen syftar även till att undersöka ifall elevens attityd inte bara påverkas av familjetypen 

utan kan även förklaras av skolans uppbyggnad. Med detta menar jag att undersökningen 

kommer att genomföras på en kommunal skola och en friskola. Detta undersöks för att se om 

man kan urskilja sammanband i attityder mellan skolorna oberoende familjetypen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Teori 

 

Nedan kommer jag att presentera de teorier som ligger till grund för min undersökning. De 

olika teorierna kommer att beskriva vad forskningen säger om t.ex. familjetyper och hur dessa 

har förändrats över tiden. Jag kommer även att presentera en modell som jag har modifierat 

för att optimalt appliceras på min undersökning. Jag har valt att dela upp detta kapitel i fyra 

punkter. Detta har jag gjort för att först erbjuda en övergriplig bild på hur det har sett ut 

angående familjen och hur denna har påverkats över tiden. Sedan kommer jag att presentera 

vad som påverkar en elevs utbildningsförväntan. Inom utbildningsförväntan kommer 

föregående terori från familjeyp och dess förändring att spela in i hur en elevs 

utbildningsförväntan. Sista delen kommer att behandla min teoretiska modell vilken jag 

kommer att använda mig av i undersökningen.   

 

2.1 Familjen och dess förändring över tiden 

Familjeliv (1997) publikation visar att Sverige under de senaste femtio åren genomgått stora 

förändringar inom familjen. Förändringarna innebär att allt fler familjer blir ensamstående 

familjer där föräldrarna flyttar isär.. Siffrorna från visar på att innan 1960-talet bodde ca 85 % 

av tonåringar tillsammans med sina bägge föräldrar. Denna siffra har dock sjunkigt och under 

1980-talet låg denna siffra på 70 %. Lindgren, Antony (1994) Skriver även  att andelen barn 

vars föräldrar skiljer sig och flyttar isär kommer att öka över tiden. Detta innebär att allt fler 

barn kommer att innefattas av den nya familjetypen vars föräldrar inte är gifta och bor 

tillsammans.  

 

Lindgren, Antony (1994) förklarar denna förändring med allt fler familjer som separerar 

genom att använda sig av begreppet äktenskaps kapital. Med detta begrepp omfattas alla de 

för och nackdelar som det innebär för ett par att vara gifta. Det kan vara ekonomiska 

perspektiv men även samhälliga perspektiv tex. hur skamligt är det att skilja sig i vår tid. I 

detta äktenskapliga kapital vägs fördelarna att vara gift emot nackdelarna att skilja sig och så 

länge fördelarna väger tyngre än nackdelarna kommer de flesta paren att fortsätta att vara 

gifta. Men så fort någon förändring sker och nackdelarna med att vara gift blir allt fler och 

konkurrerar med fördelarna sker fler skilsmässor. Detta är vad författarna hävdar har skett i 

vårt samhälle på senare tid. Samhället har genomgått en förändring som har gjort det lättare 

för gifta par att skilja sig gentemot för hur det var förr i tiden. Det har blivit enklare att vara 



ensamstående förälder tack vara dagis både på dagen och på natten men det har också rent 

juridiskt blivit lättare för gifta par att skilja sig.     

Begreppet familjetyp innebär i denna uppsats preciserat: ifall föräldrarna bor tillsammans eller 

är skilda, utbildningsnivån på föräldrarna och föräldrarnas yrke. 

 

 

Denna förändring i den typiska kärnfamiljen som tidigare bestod av två föräldrar har gjort att 

vi måste tänka om angående hur vi ser på familjens påverkan på sina barn. Lindgren, Antony 

(1994) skriver att det blir allt vanligare med sambo förhållanden vilket innebär att paret inte 

bor tillsammans. Även antalet barn som bor inom styvfamiljsförhållanden har ökat på sista 

tiden enligt författarna. Detta har gjort att det har blivit svårare att definiera begreppet familj 

då så många variabler spelar in.  

 

 

2.2  Familjetyp och dess påverkan på eleven 

 

Det mesta av den litteratur som finns angående elevens familj och kopplingen av familjetyp 

och hur denna familjetyp kommer att påverka elevens skolgång är gjord i USA. Det innebär 

att den mesta av forskningen som finns är gjord av amerikanare och applicerad på sin egen 

befolkning. Detta ger oss ett problem då våra länder skiljer sig på många punkter. Samhällena 

skiljer sig på bland annat i frågan om den egna välfärden. Björklund (2007) beskriver att 

Sverige har en högre utvecklad välfärd där barn till ensamstående föräldrar får bättre villkor 

ifrån staten med tex. barnbidrag och andra välfärdstillgångar så som gratis vård och gratis 

högre utbildning. Detta finns inte i USA. Det finns även en skillnad i hur familjen ser ut inom 

dessa två länder. I USA är det vanligare än i Sverige att ett barn föds av en ensam förälder 

medan det i Sverige är vanligare med att barn föds inom ett samboförhållande alltså där bägge 

föräldrarna bor tillsammans men inte är gifta.  

 

Skolverket (2009) utgav en rapport angående vad som påverkar eleverna i grundskolan. I 

denna rapport kom de fram till att den ekonomiska situationen hos framförallt elevens 

föräldrar påverkar elevens utbildning och utbildningsförväntan. De tar upp den ekonomiska 

krisen under 1990-talet där många fick sluta på sina jobb och blev arbetslös. Detta drabbade 

hårdast de barn med ensamstående föräldrar. Denna ekonomiska kris betydde också för 

familjen att deras förutsättningar för framtiden blev hårt drabbade. Som jag kommer att visa 



senare i texten spelar familjens ekonomiska förutsättningar stor roll i elevens 

utbildningsförväntan. Skolverket presenterar en siffra på ca 15 % ökning bland de 

ensamstående familjerna som har stora problem med deras ekonomiska situation, denna 15 % 

ökning skedde mellan 1980-talet till 2006.  

Detta gör att man kan dra slutsatsen att den sociala, ekonomiska och kulturella faktorn har 

inverkan på eleven.  

 

Denna slutsats stärks av det som Kennedy och Thomson (2010) beskriver i sin bok att barn 

vars föräldrar har en högre utbildning oftare får barn inom äktenskapet medan de barn vars 

föräldrar har en lägre utbildning oftare föds utanför äktenskapet. Genom detta drar de 

slutsatsen att de föräldrar med lägre utbildning oftare tenderar till separation vilket kommer 

att påverka barnets familjetyp vilket i sin tur kommer att påverka barnets utbildningsförväntan.  

 

Richter, Horst-Eberhard (1976) beskriver hur en elevs familjetyp och deras situation påverkar 

elevens attityd till skolan. Enligt forskaren så är det vanligare att elever med ensamstående 

föräldrar, framförallt ensamstående mammor kommer för sent till skolan. Vidare drar han 

slutsatsen att detta beror på att det resurser som finns tillgängliga är lägre hos en 

ensamstående förälder. Den ensamstående föräldern har oftast en lägre resurstillgång och med 

detta menas att de har en lägre utbildning, och en svag ekonomisk situation.  

Detta överensstämmer med det som jag tidigare skrev att högutbildade föräldrar tenderar att få 

sina barn inom äktenskapet.  

 

Nyman, Håkan (1998) använde sig av ensamstående barn i sin publikation. Resultatet blev att 

Håkan kunde presentera data på att elever som bor med ensamstående föräldrar tenderar att ha 

en lägre prestation i sin skolgång än de elever som vars föräldrar bor tillsammans. Denna 

lägre prestation hos dessa elever låg även som grund till att deras betyg påverkas men även 

deras utbildningsframtid.    

 

Richter, Horst-Eberhard (1976) visar även inom sin studie att familjetypen påverkar längden 

på elevens studietid. Forskningen gav data på att de elever vars föräldrar har skilt sig eller på 

annat sätt är separerade tenderade att studera under kortare tid än de elever vars föräldrar inte 

hade separerat.  

 



Vidare studier inom området familjetypens påverkar på eleven har gjorts i USA och Norge. 

Dessa länder deltog i en undersökning år 2003 kring hur barns prestation påverkas av deras 

familjetyp. Undersökningen var mer specifikt inriktat på att ta reda på ifall deras föräldrar bor 

tillsammans eller har flyttat isär och om man kunde dra några sammanband mellan detta och 

elevernas betyg. Undersökningen visar att elever vars föräldrar inte bor tillsammans får lägre 

resultat på sina prov jämfört med de elever vars föräldrar bor tillsammans. Denna 

undersökning gjordes genom att man tittade på betyg i matematik och i naturkunskap 

Hampden-Thompson (2003).  

 

I min studie kommer familjetypen att bestämmas av om elevens föräldrar bor tillsammans 

eller om de på något sätt är separerade. Detta gör jag för att den mesta av teorin är 

koncentrerad på just ensamstående/icke-ensamstående föräldrar. Teorierna angående inverkan 

av föräldrarnas utbildning och dess påverkan kommer jag att testa för att se om det är 

applicerbart eller om teorin inte stämmer men utbildningsnivån hos föräldrarna kommer inte 

att påverka min indelning av eleverna i olika familjetyper.  

 

På senare tid har forskningen kring familjetyp och dess inverkan på eleverna har blivit ett 

högaktuellt ämne i forsknings Sverige. Dagens Nyheter (2012) publicerade den i inledningen 

nämnda studien kring hur klyftorna mellan skolor och framför allt mellan eleverna på dessa 

skolor har ökat kraftigt. Dessa siffror visar att familjetypen spelar roll för elevernas utbildning 

och hur deras utbildningsförväntan ser ut.  

 

 

 

2.3 Utbildningsförväntan 

 

Hur definieras då begreppet utbildningsförväntan? 

Enligt Morgan (1998) är det viktigt att klarlägga först att detta begrepp enbart är en prognos 

på en förväntning alltså inte på något sätt en färdig prognos för hur långt en elev kommer att 

nå i utbildningen. Med detta klarlagt har Rationality and society (1999) gjort en tredelad 

modell utifrån den samhällsvetenskapliga Rational choice teorin. Denna rational choice teori 

grundar sig i att vi som människor agerar på ett nyttoinriktat och logiskt till väga gångs sätt. 

Detta innebär att vi väger för och nackdelarna mot varandra i olika situationer för på detta sätt 

kunna maximera nyttan av situationen. Det kan innebära att vi väger nackdelen (hur mycket 



arbete det krävs för att genomföra detta) mot fördelen (lön eller liknande vinst som vi gör på 

insatsen). Ifall vi människor upplever att fördelarna är större än vad nackdelarna verkar vara  

så blir vårt val ett rationellt val alltså gör vi det val som ger oss flest fördelar.  

 

Rationality and society (1999) Utbildningsförväntan är ett teoretiskt begrepp som syftar till att 

visa vilken utbildningsnivå eleven kommer att genomföra. Denna modell påverkas av tre 

faktorer: 

 Kostnaden av att fortsätta studera 

 Chansen till att klara kursen och utbildningen 

 Nyttan av den genomförda utbildningen 

 

Punkt ett går att konkretisera till om eleven anser sig ha råd med utbildningen tex. 

kurslitteratur. Denna punkt är starkt kopplad till elevens och speciell dess föräldrars 

ekonomiska situation. Om eleven inte anser sig ha råd med de grundläggande föremål som 

krävs för utbildningen är det en låg chans att eleven påbörjar utbildningen.   

Punkt två innebär att om eleven anser sig ha en chans att klara studierna kommer elevens att 

påbörja utbildningen. Detta är kopplat till föräldrarnas egen utbildning. Har eleven föräldrar 

med högre utbildning ökar elevens chans till att påbörja sin egna utbildning då eleven kan ta 

hjälp till sina studier.   

Punkt tre konkretiseras genom att tänka att om eleven anser att han kommer ha någon nytta av 

utbildningen tex. god lön och förmånlig situation på arbetsmarknaden kommer eleven att 

påbörja utbildningen 

Dessa tre punkter är alla starkt kopplade till Rational choice teorin och visar på att 

utbildningsförväntan hos en elev alltså är starkt kopplad till elevens socioekonomiska 

situation.  

 

Richter, Horst-Eberhard (1976) visar att även en elevs attityd spelar stor roll i hur elevens 

utbildningsförväntan kommer att se ut. Ett exempel som han tar upp är det stora problemet 

med  att elever kommer försent och skolkar ifrån lektioner och skolan. Denna bristande attityd 

till att vilja gå i skolan likställs med ett mått på hur intresserad eleven är av undervisningen. 

Detta intresse visar i sin tur på hur mycket tid eleven är villig att lägga ned i skolarbetet och 

visar på längre sikt hur mycket eleven är villig att studera. Denna attityd påverkar inte bara 

utbildningsförväntan men även hur eleven presterar inom skolan. De elever som gärna går till 



skolan och har en positiv och villig attityd till skolan leder till att eleven kommer i tid till 

lektionerna, presterar bättre betyg och tenderar att nå en högre utbildning.   

 

 

 

2.3 Teoretisk modell 

Tidigare forskning gör att jag kan dra slutsatsen att elevernas socioekonomiska situation, 

familjetyp och attityd påverkar deras skolgång och deras framtida studier. En elev vars 

föräldrar har en hög socioekonomisk status som innefattar utbildningsgrad, yrkesstatus och 

inkomstnivå tenderar att prestera högre än en elev vars föräldrars socioekonomiska status är 

lägre Böhlmark, Anders & Holmlund, Helena (2011). För att testa detta har jag skapat 

följande modell för att undersöka ifall man se sammanband mellan elevens socioekonomiska 

status påverkar elevens utbildningsförväntan och dess attityd till utbildning 

 

Figur 1:1 
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Modellen visar  hur jag har tänkt göra undersökningen. Jag börjar med att undersöka och 

sedan utgå ifrån elevens familjetyp där den socioekonomiska statusen ingår. Denna familjetyp 

ska sedan användas för att se om man kan dra några slutsatser till  elevens attityd till angående 

högre utbildning. Attityden kommer att mätas i hur positiva eleverna är till högre utbildning 

inom högskola och universitet. Jag kommer även att försöka undersöka ifall elevens skola 

spelar roll till elevens attityd till högre utbildning. Detta kommer jag att undersöka genom att 

jämföra en kommunal och en friskola, typen av skola kommer inte att jämföras med 

familjetypen utan enbart visa elevens attityd till utbildning oberoende av familjetypen. Detta 

gör jag för att se om man kan hitta geografiska skillnader mellan eleverna och detta kan i så 

fall leda vidare till framtida forskning. Utifrån detta kommer jag att undersöka ifall det finns 

några synliga sammanband mellan en elevs familjetyp och elevens attityd till utbildning.  

 

2.4 Frågeställningar 

Med hjälp av ovanstående presenterad teori skall jag använda mig av följande frågeställningar 

i min undersökning för att försöka besvara mitt syfte 

 

 Påverkas elevens utbildningsförväntan av familjetyp? 

 Påverkas elevens attityder/vilja till högre utbildning av familjetypen? 

 Påverkas elevens utbildningsförväntan av familjens utbildning? 

 Påverkas elevens attityd/vilja till högre utbildning av skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Metod 



 

För att genomföra denna uppsats kommer jag att använda mig av metoden kvantitativ 

undersökning. Jag använder denna metod för att kunna samla in så stor del fakta som möjligt 

ifrån så många personer som är möjligt och nödvändigt. Jag valde denna metod pågrund av att 

jag anser att den är lämpligast för att uppfylla syftet med uppsatsen för att metoden kommer 

att innebära att jag enklare kan samla in information från en grupp under en kort tid. 

 

 Johansson och Svedner (2006) beskriver att kvantitativ metod är att föredra när det handlar om ett 

större antal informanter och att den kvantitativa metoden underlättar sammanställandet av data. 

Då min uppsats är begränsad av tid anser jag att denna metod även är bäst för att kunna 

analysera de resultat som undersökningen ger. Genom att använda sig av en kvantitativ metod 

i insamlandet av fakta kommer detta förhoppningsvis att skapa ett underlag för att kunna dra 

slutsatser om hur  informanterna svarar. Min undersökning kommer att ske i enkätform. 

Grunden i min enkät kommer att vara envalsfrågor. Detta innebär att informanterna enbart 

kan välja ett svar till varje fråga. Detta är den frågetyp som är mest effektiv för att få fram 

statistik och för att kunna jämföra dessa svar mellan varandra. Dessa envalsfrågor ger svar 

som är lätta att koda och därför blir de lätta att tolka senare Johansson och Svedner (2006). 

 

Djurfeld&Larsson (2010) presenterar dock kritik mot denna metod av 

informationsinsamlande. De anser att den kvantitativa metoden ger allt för generaliserade och 

tvingade svar och sammanband. De anser att metoden inte kan besvara frågan ”Varför” 

tillräckligt och att detta lämnar en hel del kvar att önska av en undersökning. Men detta 

försvarar de även med att kritiken tyder på okunskap och låg insikt i de kvantitativa 

metoderna.  

 

Denna metod ställer dock krav på undersökaren som skapar enkäten. Då det enbart finns ett 

alternativ att välja på är det viktigt att undersökaren har konstruerat exakta frågor som 

verkligen frågar om det som skall undersökas. Denna tydlighet i frågorna blir viktig också för 

den svarande. Om det skulle vara otydligheter i frågan eller om informanten blir osäker är det 

lätt att denne ger ett felaktigt svar och då blir det fel i undersökningen. Därför har jag tänkt på 

att hålla frågorna lätta att förstå och tydliga.  

 

Enkäten har även utökats med öppna enkätfrågor. Detta innebär att informanten får skriva 

sina egna svar på frågan. Detta är gjorts på de frågor där de olika svaren kan variera och skifta 



stort. Till exempel på frågan vad deras föräldrar jobbar med. Skulle alla alternativen listas i 

enkäten skulle detta innebär ett enormt jobb för både informanten men även undersökaren. 

 

3.1 Urval 

 

Jag har använt mig av ett bekvämlighetsurval när jag skulle genomföra enkätundersökningen. 

Detta innebar att jag inte använde av något slumpmässigt urvalsförfarande utan jag såg mig 

till dem som fanns i min närhet för att kunna genomföra studien Djurfeldt, Göran, Larsson, 

Rolf & Stjärnhagen, Ola (2003). 

 

 Jag har använt följande kriterier när jag bestämde vilka som skulle ingå i mitt urval till 

enkäten. Första kriteriet var att eleverna skulle besvara frågor om sin utbildningsförväntan 

därför ansåg jag det vara bra att låta elever i högstadiet göra undersökningen. Det blev elever i 

årskurs nio som fick bli de som skulle besvara enkäten. Detta val gjorde jag på grund av att de 

snart avslutar sin nioåriga grundskola och är på väg mot gymnasieprogram. Därför bör de ha 

funderat över sin framtida utbildning. 

 

Andra kriteriet var att enkätundersökningen skulle genomföras på en kommunalskola och på 

en friskola. Detta val gjorde jag för att kunna se ifall det geografiska läget på skolan skulle 

påverka elevens utbildningsambition.. Antalet elever som skulle intervjuas bestämdes till två 

klasser per skola. Det var så många klasser per skola som skulle ha tid till detta enligt 

rektorerna. Enligt Johansson och Svedner (2006) beskriver de att desto fler informanter som 

lämnar sina svar desto säkrare kan man dra generaliseringar och se sammanband men att man 

inte kan sätta någon definitiv siffra på hur många som ska ingå i en studie. Därför hoppas jag 

att mitt urval kommer att ge mig tillräcklig data för att kunna besvara syftet.  

 

 

 

 

 

 

 

3.Avgränsningar 



Avgränsningar kommer att göras då det är viktigt att undersöka det som ska undersökas.  

Detta kommer att ske i att datan som presenteras kommer att visa på om det finns synliga 

sammanband mellan en elevs familjetyp och deras utbildningsattityd. Det kommer inte göras 

några tester för att säkerställa sammanband på ett statisktisk sätt. Denna avgränsning görs 

med motivering att jag enbart vill undersöka om det finns synliga sammanband. 

Undersöknngen kommer inte att genomföras av andra elever än de som presenterats i urvalet. 

 

3.1 Bortfallet i undersökningen 

Tabell 3:1. 

Antal tillfrågade, antal svarande och bortfallet på den kommunala skolan. 

 

 

3.2 Enkätens genomförande 

Enkätundersökningen börjades med att först hitta två skolor som stämde in på mina 

ovanstående kriterier angående årskurs och kommunal/friskola. Dessa skolor hittades snabbt 

och när detta var gjort så upprättades det kontakt via e-post med olika lärare på två av de 

skolor som jag tyckte passade in på kraven. Det upprättades mail kontakt och jag undrade ifall 

jag kunde få komma till deras skola och genomföra dessa intervjuer på två av deras årskurs 

nio elever. Vi diskuterade omgående den etiska aspekten av undersökningen (anonymitet och 

minderåriga) och ifall det behövdes kontakt med elevernas målsman innan undersökningen 

kunde genomföras. Detta var inget som lärarna såg som något krav då min undersökning inte 

tar fram någon känslig information och eleverna ges även anonymitet i enkäten. 

 

Enkäten delades personligen ut i de berörda klasserna där jag inledde med att presentera mig 

själv och berättade att jag studerade näst sista året på lärarutbildningen i Kalmar och att i min 

kurs samhällskunskap ingick det att vi skulle genomföra en studie och att det var därför som 

jag var hos dom. Jag informerade klasserna om att deltagandet var frivilligt och att alla som 

genomförde enkäten skulle vara anonyma.   

 

För att undvika eventuella misstag och minimera att eleverna inte förstod något närvarade jag 

på alla enkätundersökningar. Detta gjorde jag för att kunna besvara elevernas eventuella 

frågor men även för att kunna se hur motiverat de fyller i svaren. Jag kunde se om de bara 

hastade igenom enkäten eller om de verkade lägga ned mer tid och kraft på den. Detta 



övervakande av enkäten skulle inte ge mig något att koppla till svaren på enkäten då de var 

anonyma. 

 

Ett problem som alltid uppstår när man ska genomföra enkätundersökningar är att bortfallet 

kan leda till felaktiga och missvisande resultat. Bortfallet är alltså de elever som på grund av 

någon anledning inte kunde genomföra enkäten på det specifika tillfället får inte någon ny 

chans detta beror på tidskravet som min undersökning omfattas av. Jag drabbades av ett 

bortfall på totalt två personer i min undersökning och ansåg att detta låga nummer inte skulle 

påverka mitt resultat.  

 

3.3 Etikiska aspekten av undersökningen 

I samband med att undersökningen genomfördes diskuterades den etiska aspekten av 

undersökningen tillsammans med lärarna på de tillfrågade skolorna. Jag anser personligen att 

det är viktigt att allt går rätt till etiskt då forskning berörs av etiska forskning regler gällande 

omyndiga personer. Jag hoppades att genom att visa att jag respekterade informanterna och 

värnade om deras anonymitet skulle jag få deras förtroende och genom detta hoppades jag att 

de skulle genomföra undersökningen med mer motivation. Jag utgick ifrån Vetenskapsliga 

rådet (2002) fyra olika kategorier gällande just etik. Dessa fyra kategorier är   

 

 Information 

 Samtycke  

 Anonymitet 

 Nyttjande 

Dessa fyra punkter använde jag mig av när jag formulerade min enkät. Eleverna fick muntlig 

information från mig angående vad enkäten handlade om, eleverna fick veta att 

enkätundersökningen var frivillig och att de därför inte behövde medverka. Eleverna tillgavs 

anonymitet i undersökningen och kunde därför inte bli avslöjade. Jag berättade även att jag 

skulle använda mig av deras svar för att sammanställa studien  

 

3.4 Tillförlitlighet 

För att öka tillförlitligheten i undersökningen så gick jag tillbaka till mina frågeställningar och 

min teori för att kunna utforma enkätfrågorna. Jag ansåg det viktigt att se tillbaka på vad 

tidigare forskning säger men att sätta min egna prägel på undersökningen. Precis som min 



tidigare beskrivna modell i teoridelen. Den var omarbetat från en teoretisk modell till att bli 

förbättrad för mitt område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Resultatet av undersökningen 

I denna del kommer mitt resultat av den empiriska undersökningen att redovisas. Resultatet 

grundar sig i de 97 enkäter som jag delade ut under min tid på skolorna. Resultatet kommer 

att delas in i olika delar där varje del behandlar en viss kategori av frågor som är kopplad till 

en av de olika tidigare presenterade teorierna. Statistiken kommer att delas upp mellan den 

kommunala skolan och mellan friskolan för att se om de skiljer sig eller om man kan se 

sammanband. 

 

 

4.1 Vilken är den dominerande familjeypen bland eleverna? 

 I första delen i av resultatet kommer data ifrån andersökningen angående vilken familjetyp 

som eleverna tillhör. Detta görs för att underlätta följande datapresentation och skapa 

indelningar bland eleverna. För att göra det enklare för mig är uppdelningen av 

undersökningen är frågorna angående elevens familjetyp utformade så att eleven ska svara på 

frågor angående hur deras familjesituation ser ut i hemmet. Denna del av enkäten är uppdelad 

i två olika frågor som tar reda på ifall eleven bor tillsammans med bägge föräldrarna och ifall 

dessa och gifta eller inte.  

   

Tabell 4:1 Elevernas nuvarande familjesituation 

Tabellen presenterar data på hur elevernas familjesituation är just nu. Frågorna undersöker 

ifall eleverna bor tillsammans med sina föräldrar eller ifall elevernas föräldrar är separerade. 

Resultatet som jag fick fram genom undersökningen visade på att ca 72 % av eleverna på den 

kommunala skolan tillhör familjetypen där bägge föräldrarna bor tillsammans.  

Detta visar att det fortsatt är den familjetyp där bägge föräldrar bor tillsammans som är den 

dominerande situationen men att det börjar närman sig lika många elever som bor med bägge 

föräldrarna och som enbart bor med en av föräldrarna.  

 

Kommunal skola Icke 
spearerade 

 Ensamstående 
föräldrar 

 

Eleverna  72 %  28 %  

     

 

  

 

Friskola Icke  Ensamstående  



spearerade föräldrar 

Eleverna  62 %  38 %  

     

 

 

4.2 Hur är utbildningsnivån bland elevens föräldrar & påverkar den elevens 

familjesituation? 

 

Detta stycke kommer att presentera resultatet på testandet av Kennedy och Thompsons (2010) 

teori angående att elever vars föräldrar oftast bor tillsammans och inte är separerade. Genom 

detta drar de sedan slutsatsen att välutbildade föräldrar sällan separerar och att detta påverkar 

familjetypen och i förläningen även elevens utbildningsförväntan. För att undersöka detta 

påstående använder jag mig av föregående tabells data för att göra en indelning av eleverna i 

elevgrupperna ett och  två. Elevgrupp ett representerar de elever vars föräldrar bor 

tillsammans, elevgrupp två representerar de elever vars föräldrar inte bor tillsammans. 

Eleverna fick sedan svara på tre olika alternativ angående deras föräldrars utbildningsnivå. 

Svarsalternativ 1. Innebar att deras föräldrar genomgått nioårig grundskola. Svarsalternativ 2. 

Innebar att föräldrarna klarat en gymnasieutbildning. Svarsalternativ 3. Innebar att deras 

föräldrar har genomgått en högskola eller universitets utbildning.  

 

Tabell 4:2 Utbilsdningsnivån på elevernas föräldrar 

Tabellen visar procentuellt vilken utbildningsnivå föräldrarna har uppnått. Procentsiffran för 

antalet föräldrar som bor tillsammans och som uppnått utbildningsnivå tre är ca 25 % över 

bägge skolorna. Inom gruppen vars föräldrar har separerat  skiljer det sig dock mer mellan 

skolorna, på den kommunala skolan uppnår 20 % av föräldrarna denna nivå medan på 

friskolan uppnår bara 13 % av föräldrarna denna utbildningsnivå.  

Detta styrker ovanstående teori från Kennedy och Thompsons (2010) att högutbildade 

föräldrar tenderar att stanna inom äktenskapet och därigenom påverka elevens familjetyp som 

i sin tur påverkar elevens framtida utbildning.  

 

Kommunal  skola Svarsgrupp1  Svarsgrupp2  Svarsgrupp3 

Elevgrupp 1 7 %  67 %  25 % 

      

Elevgrupp 2 13 %            66 %  20 %  
 

 Svarsgrupp1  Svarsgrupp2  Svarsgrupp



Friskolan 3 

Elevgrupp 1 26 %  49 %  25 % 

      

Elevgrupp 2 20 %            66 %  13 %  
 

 

4.3 Vilken typ av attityd har dessa elever till utbildningen och påverkas den av vilken 

familjetyp som eleven tillhör? 

 

Detta kommer att handla om man kan tolka data som jag fått fram i undersökningen för att se 

om man kan se några sammanband enligt Richter, Horst-Eberhard (1976) teori kring elevens 

attityd till skolan till stor del beror på hur elevens familjetyp ser ut. Forskaren presenterade att 

elever till ensamstående föräldrar oftare har en negativ attityd till skolan. Detta kommer att 

presenteras genom att jag jämför den insamlade data för frågorna angående elevens attityd till 

skolan mot de två tidigare indelade elevgrupperna. Eleverna har fått gradera sina svar utifrån 

hur väl de håller med påståendet. I min tabell presenteras där svarsgrupp 1 och två, dessa 

svarsalternativ representerar de åsikter som ansåg att skolan hade varit en bortkastad tid. 

Svarsalternativen 4 och fem representerar de elever som ansåg att skolan inte hade varit en 

bortkastad tid. Denna hopslagning görs för att underlätta sammanställningen av resultatet och 

för att ge en överblick av resultatet.  

 

Tabell 4:3 Elevernas attityd till utbildning och skola (Kommunala skolan) 

 Tabellen visar på att i den kommunala skolan svarade 50 % av eleverna i elevgrupp ett att 

alternativen 4 och 5 bäst stämde överens med påståendet medan  24 % i elevgrupp ett ansåg 

att alternativen 1 och 2 stämde bäst överens med påståendet.Resterande elever svarade varken 

eller till påståendet. 

I elevgrupp två ansåg 39 % av eleverna att skolan inte har varit bortkastad och 29 % av 

eleverna ansåg att påståendet stämde, resterande elever svarade varken eller till påståendet 

 

Kommunal skola Svarsgrupp 1 Svarsgrupp 2 Svarsgrupp 3 Svarsgrupp 4 Svarsgrupp 5 

Elevgrupp 1 12 % 12 % 25 % 30 % 20 % 

      

Elevgrupp 2 13 % 16 %           30 % 30 % 9 %  
 

 

 

 

 

Tabell 4:4 Elevernas attityd till utbildning och skolan (Friskolan) 



Tabellen visar att i friskolan ansåg 60 % av eleverna i elevgrupp ett att påståendet inte stämde 

och 20 % ansåg med att skolan har varit bortkastad. Resterande svarade varken eller på 

påståendet. 

I elevgrupp två var det 59 % av eleverna som inte ansåg att påståendet stämde och 12 % som 

tyckte att påståendet stämde. Resterande elever varken ansåg att det stämde eller inte.    

Detta resultat visar att andelen elever som har en positivare attityd till skolan är större bland 

de elever vars föräldrar bor tillsammans i den kommunala skolan. I friskolan är siffran lika 

stor oberoende familjetypen som eleven tillhör. Alltså spelar familjetypen in på elevens attityd 

till skolan men den roll som den påverkar är liten. Det skilde endast 10 % i den kommunala 

skolan mellan elevgrupp ett och två. Medan siffran var lika stor oberoende familjetyp på 

friskolan.  

 

Friskola Svarsgrupp 1 Svarsgrupp 2 Svarsgrupp 3 Svarsgrupp 4 Svarsgrupp 5 

Elevgrupp 1 4 % 16 % 20 % 40 % 20 % 

      

Elevgrupp 2 6 % 6 %           26 % 33 % 26 %  
 

 

 

 

4.4 Hur lång vill eleverna nå i sin egen utbildning om de får önska? 

  

Här får eleverna själva ange sin önskade utbildning. Detta kommer att ge oss läsare en 

överskådlig bild över ifall elevens familjetyp påverkar elevens utbildningsförväntan. Denna 

del kommer att testa ifall Rationality and society (1999) teoretiska modell över 

utbildningsförväntan är jämförbar med de tidigare presenterande teorier angående 

ensamstående/-ickeensamstående föräldrar eller ifall familjetypen spelar större roll än vad den 

tidigare presenterade teorin angående rational choice gör.  

 

De två olika elevgrupperna fick besvara vilken utbildning de hoppades slutföra i framtiden. 

Deras alternativ var 1. Nioårig grundskola 2. Gymnasieutbildning 3. Högskola/Universitet. 

Eleverna fick även efter vald förväntad utbildning presentera tre olika siffror i samma 

svarsruta där de fick välja att skriva dit tre olika siffror som de ansåg stämde med deras valda 

utbildning. Dessa tre olika siffror representerade de tre olika faktorerna som enligt Rationality 



and society (1999) påverkar elevens utbildningsförväntan. Dessa tre siffror var 1. Kostnaden 

av att fortsätta studera 2. Chansen till att klara utbildningen 3. Nyttan av den genomförda 

utbildningen. Om eleverna var positiva till någon av dessa tre siffror skulle de skriva in dessa 

i svaret.     

 

Tabell 4:5 Vilken utbildningsnivå önskar eleverna att uppnå? (Kommunal skola) 

Tabellen visar att i den kommunala skolan vill 48 % av eleverna i grupp ett uppnå en 

utbildning motsvarande högskola och universitet. För eleverna i elevgrupp två är motsvarande 

siffra 33 %. Dessa siffror är jämförbara med tidigare presenterade tabell angående elevernas 

attityd till skolan, det skiljer sig enbart några procentenheter. Inom den kommunala skolan 

ansåg alla som hoppades att uppnå den högsta utbildningen att de såg nyttan av den 

genomförda utbildningen men de resterande två faktorerna var enligt rational choice modellen 

var för utsprida för att man kunde se ett sammanband.  

 

Kommunal skola Svarsgrupp 1  Svarsgrupp 2  Svarsgrupp 3 

Elevgrupp 1 6 %  46 %  48 % 

      

Elevgrupp 2 10 %            57 %  33 %  
 

 

Tabell 4:6 Vilken utbildningsnivå önskar eleverna att uppnå? (Friskola) 

I friskolan visar det sig att elever inom elevgrupp ett vill 56 % av eleverna uppnå högskola 

och universitetsutbildning. Motsvarande siffra för eleverna i grupp två var 40 %. Även här såg 

alla elever nyttan av denna önskade utbildning men att chansen att klara den och kostanden 

för utbildningen var inget som man kunde dra sammanband enligt rational choice teorin.  

 

Friskola Svarsgrupp 1  Svarsgrupp 2  Svarsgrupp 3 

Elevgrupp 1 4 %  40 %  56 % 

      

Elevgrupp 2 7 %            53 %  40 %  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Kan den enskilda skolan påverka elevens egna förhoppningar till högre utbildning? 

 



I denna del kommer jag att undersöka ifall det finns sammanband mellan hur skolan har 

förberett eleverna inför vidare studier eller om det enbart är en elevs familjesituation som 

spelar in i hur valet av utbildning ter sig. Enligt tidigare stycke är procentdelen av elever som 

vill uppnå högre utbildning större än vad procentdelen av elever på den kommunala skolan är. 

Finns det några sammanband när den enskilda kolan undersöks eller beror detta enbart på 

eleverna som går på skolan? Tabellenkommer att visa på om det finns några procentuella 

sammanband med elevernas upplevda attityd till hur väl skolan har förberett dem inför vidare 

studier.  

 

Tabell 4:7 Hur väl anser eleverna att deras skola har förberett dem inför vidare utbildning? 

Tabellen visar på de två svarsgrupper som anser att skolan har förberett eleverna inför vidare 

studier, alltså de som svarade positivt till påståendet. 

Tabellen visar att 34 % av eleverna i den kommunala skolan anser att deras skola har förberett 

dem inför vidare studier efter grundskolan. Motsvarande siffra bland eleverna på friskolan är 

42 %. Alltså anser fler elever på friskolan att deras utbildning har gett dem mer förberedelser 

inför vidare studier än vad eleverna på den kommunala skolan anser. Detta resultat stämmer 

överens med tidigare tabell som presenterade data på att fler elever på friskolan önskar att 

uppnå en högre utbildning.  

     

Kommunal/ Friskola Svarsgrupp1  Svarsgrupp2  Sammanlagda 

Kommunal 12 %  22 %  34 % 

      

Friskola 15 %            27 %  42 %  
 

 

 

4.6 Synliga sammanband mellan elevens attityder till utbildning genom indelningen av 

familjetyper oberoende av skoltypen 

 

Det tidigare presenterade sambandet mellan en elevs familjetyp och elevens 

utbildningsförväntan undersöks vidare i nedanstående tabell. Denna tabell visar på hur 

eleverna från bägge skolorna indelade enbart i de två olika elevgrupperna svarade på vilken 

utbildningsnivå de vill uppnå. Alltså görs det ingen indelning av de olika skolorna utan 

tabellen ska endast presentera data på hur alla elever indelade i de två elevgrupperna svarade 

angående sin utbildningsförväntan. Detta gör jag för att undersöka om de tidigare 

presenterade siffror går att styrka  anående att elever i elevgrupp ett har en högre önskad 



utbildningsförväntan än eleverna i elevgrupp två. Svarsalternativen är 1. Grundskola 2. 

Gymansie 3. Högskola eller universitetsutbildning.   

 

Tabell 4:8 Vilken elevs familjetyp uppnår den högsta önskade utbildningsnivån? 

 Av alla elever på bägge skolorna svarade 51 % av eleverna i elevgrupp ett alltså de som bor 

med bägge föräldrarna att de vill uppnå en högskola eller universitetsutbildning. Motsvarande 

siffra bland elevgrupp två som var de elever som inte bodde med bägge föräldrarna var 31 %. 

Alltså en 20 % skillnad mellan de två olika familjetyperna.  

Detta ger ett synligt sammanband där elevgrupp 1 är den elevgrupp där flest elever vill uppnå 

en högre utbildning. Det är även den elevgrupp där eleverna har den positivaste attityden till  

skolan.  

 

Kommunal/ Friskola Svarsgrupp1  Svarsgrupp2  Svarsgrupp3 

Elevgrupp 1 10 %  38 %  51 % 

      

Elevgrupp 2 10 %            59 %  31 %  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Diskussion 

Genom min undersökning hoppades jag få fram synliga sammanband mellan en elevs 

familjesituation och elevens attityd till utbildning. Genom arbetetsgång har min syn på att 

detta kan ha ett sammanband stärks, dels genom att se på den insamlade data men även i mitt 

arbete med den slutgilta uppsatsen. Genom att göra uppdelningen av familjetypen av om 

eleven bor med en eller med bägge sina föräldrar så skapade jag en uppdelning som kan ses 

som snabb, enkel och kanske omotiverad då många skulle säga att det är mycket mer som bör 

påverka vilken familjetyp som en elev tillhör. Fast jag har gjort denna indelning så har det 



skapat data som inte är omotiverade och som är väldigt tydliga i resultatet. Det visar att elever 

vars föräldrar bor tillsammans är mer högutbildade än vad de elever vars föräldrar som 

intebor tillsammans är. Redan här presentaras det att skolan inte är lika för alla då de elever 

med separarerade föräldrar har en lägre utbildningsnivå att luta sig emot hos sin förälder.  

 

Detta faktum att eleverna med separerade föräldrar har än sämre utgångsförmåga i 

utbildningen visar sig när jag ville ta reda på hur attityden till skolan kunde skilja sig bland 

eleverna, här visade det sig att de elever som bodde tillsammans med bägge sina föräldrar 

hade en mycket mer positiv syn till skolan och detta innebär enligt tidgare teori att barnen har 

en bättre förmåga att klara skolan. En annan faktor som talade för elevgruppen som bodde 

med bägge sina föräldrar var att dessa elever ville uppnå en högre utbildning än vad de elever 

som inte bodde tillsammans med bägga sina föräldrar ville uppnå. Alltså kan jag använda mig 

av min teoretiska model och dra slutsatser från en elevs socioekonomiska status till vilken 

attityd den eleven har angående utbildningen och till vlken utbildningsförväntan detta leder 

till. Detta gör att min slutsats blir att skolan inte är lika för alla utan att eleverna påverkas stort 

av om föräldrarna bor eller inte bor tillsammans och trenden är enligt tidigare presenterad 

teori att allt fler familjer separerar och då blir andelen barn inom denna familjetyp större 

vilket kommer leda till minskad utbildningsnivå i yngre generationer. 

 

5.1 Eventuella problem med undersökningen 

Eventuella problem med undersökningen kunde ha varit bortfallet av informanter i 

enkätundersökningen. Men då det endast var 4 procent i den kommunala skolan och 0 procent 

i friskolan så anses det  representativt. Antalet informanter skulle kunna ökas för att erbjuda 

en mer generaliserad syn på problemet. För att ge en mer rättvis syn på syftet och dess 

problem bör man undersöka flera skoltyper och fler klasser på varje skola. Resultatet i 

undersökning ger endast ett sammanband och inget statistiskt säkerställt resultat. 

 Valet av metod underlättade för  undersökningen eftersom jag fick fram enkel data att koda 

och bearbeta. Ett annat val av metod i undersökningen skulle innebära ökat arbete och tid 

vilket var en av de delar som begränsade min undersökning dock skulle en mer kvalitativ 

undersökning ge djupare åsikter av eleverna angående undersökningen men detta skulle vara 

tidskrävande.  



5.2 Framtida forskning i ämnet 

 Vidare forskning av denna undersökning skulle kunna genomföras om man följde upp dessa 

elever för att se vilken utbildningsnivå de verkligen uppnådde och om deras egen vilja till 

detta förändrats. Det skulle även gå att genomföra en likadan undersökning i en årskurs sju 

och åtta för att se om åldern är en variabel som spelar in. Forskningen skulle även kunna 

genomföras av att andra skoltyper spelar roll i enkäten t.ex. skolor som är specialiserade inom 

olika ämnen t.ex. religion, genus m.m. 
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