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SAMMANFATTNING 

Erik von Schantz 

Skolan som ingen annan – Trivselfaktorer, skolprestationer och kultur på en 

gymnasieskola i Malmö 

 

 

School like no other – Elements of well-being, school achievements and culture in an 

upper secondary school in Malmö 

 

Antal sidor: 50 

Denna studie undersöker förutsättningarna för den höga graden av upplevd trivsel på 

Bryggeriets Gymnasium i Malmö, samt hur man ur ett kultursociologiskt perspektiv kan förstå 

relationen mellan trivsel och skolprestationer i det aktuella fallet. 

 

Skolan erbjuder bland annat en skateboardinriktning och skatekulturen har en framträdande 

roll på skolan.  Undersökningen har därför fokuserat på en grupp skateboardåkare. De elever 

som deltagit i studien har svarat på en enkät, deltagit i gruppdiskussioner och varit föremål för 

observationer både i och utanför klassrummet. 

 

Resultaten pekar på att orsakerna till den höga graden av trivsel bland eleverna i 

undersökningen beror dels på att skolans organisatoriska och kollegiala kultur präglas av en 

tillåtande attityd och handledande lärarroll, och dels att eleverna i och med skatekulturens 

relativa förenande med skolan har funnit ett sociokulturellt sammanhang där de lättare finner 

sig tillrätta än i en mer traditionellt präglad skolkontext. 
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1. Inledning 

För drygt tre år sedan flyttade jag till Skåne och började arbeta på en gymnasieskola i Malmö vid 

namn Bryggeriets gymnasium. För stunden var jag då glad att jag hade ett jobb över huvud taget, 

men inom kort började jag iaktta en del skillnader från andra skolor som jag tidigare praktiserat på – 

skillnader som kommit att väcka mitt intresse och som sedermera har lett fram till denna studie och 

uppsats. 

 

Det mest iögonfallande särskiljande draget var att det på skolan fanns möjlighet att åka skateboard 

och tillika att göra så inom ramarna för kursutbudet. Skolan var inte ett specialidrottsgymnasium 

utan hade enbart medieprogrammet som programalternativ, men inom medieprogrammets 

ämnesstruktur hade man fått beviljat tillstånd att bedriva undervisning i kurserna Skate A och B, 

omfattande sammanlagt 300 poäng. Skolan började i samband med Gymnasieförordningen 2011 att 

fasa ut medieprogrammet och har inlett en övergång till estetiska programmet, dock med bibehållna 

möjligheter till att ha skateboarding på schemat. 

 

Två andra saker noterade jag, vilka bör nämnas, nämligen att det dels på skolan fanns en familjär, 

kamratlig atmosfär med en påtaglig närhet mellan elever och lärare, men dels också att en kamp 

mot sviktande studieresultat och hög frånvaro alltjämt präglade skolans och många av elevernas 

vardag. 

 

2010 genomförde Malmö Stad en enkätundersökning bland samtliga förstaklassare på gymnasiet. 

Undersökningen handlade framförallt om trygghet, trivsel och likabehandling i skolan och när 

resultaten presenterades visade det sig att Bryggeriets gymnasium tillsammans med ProCivitas 

delade förstaplatsen i den sammanvägda trivsel- och trygghetsstatistiken. (Malmö stad – 

Utvecklingsavdelningen, Trygghet, Trivsel och likabehandling - Utvärdering av gymnasieskolans 

elever i årskurs 1, 2010) Under våren 2011 följdes sagda enkät upp av Malmö Stad och det 

framkom då att skolan fortfarande låg i delad ledning vad gällde trivsel och trygghet. Kort sagt, 

eleverna på skolan tycktes i stor utsträckning trivas. Dessa resultat har även senare hållit i sig, med 

endast små fluktuationer. 

 

Som anställd på skolan var det här mycket glädjande, men resultatet av de båda enkäterna väckte 

även en del frågor. Varken närvarosiffror eller studieresultat låg nämligen i paritet med resultaten 

gällande trivsel och trygghet. Och även om det måhända inte måste råda ett direktförhållande 

mellan dessa faktorer, så borde rimligen en viss korrelation föreligga. Häri tycktes det ligga någon 
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typ av motsägelse, och bilden gjordes än mer komplex genom skolans något säregna framtoning; 

jag tänker då framför allt på skateboardprofilen och den familjära atmosfären. Problematiken 

föreföll ha en kulturell dimension såtillvida att elevernas agerande tycktes följa vissa mönster och 

kollektiva tendenser. Men kulturell också på så sätt att problematiken kunde summeras med att en 

inkongruens rådde mellan elevernas och skolans förväntningar, normer och föreställningar. Ett 

övertydligt exempel är att skolan har en föreställning (regelstyrd sådan) om att man ska närvara vid 

lektionerna, men att denna föreställning – eller åtminstone efterlevande av densamma – inte delas 

av alla elever. Jag har på grund av dessa iakttagelser valt att anlägga ett sociologiskt perspektiv, då 

ett sådant torde täcka in det mångdimensionella problem som jag i studien intresserat mig för. 

 

Innan vi preciserar frågeställningarna för denna uppsats ska vi titta lite närmare på begreppet trivsel, 

då detta är ett bärande element i mina resonemang. De flesta har en ungefärlig idé om vad trivsel är 

och varför det är viktigt, men dessa idéer tycks skifta beroende på dels hur frågan ställs och dels 

vilka sammanhang som frågan avser. För att ge en viss orientering i trivselbegreppets roll för denna 

undersökning skisseras nedan såväl skolverkets som den specifika skolans syn på trivsel. I Resultat 

& analys-avsnittet behandlas även elevernas syn på trivsel och vad trivseln kan tänkas representera. 

 

1.1 Trivsel i skolans värld 

Att det är viktigt med trivsel och trygghet i våra skolor tycks det råda föga tvivel om, men varför det 

är viktigt synes inte fullt lika självklart. Statens folkhälsoinstitut genomför vart fjärde år en 

riksrepresentativ enkätundersökning som bland annat fokuserar på trivsel bland elever inom 

grundskolans senare år (Wennerholm Juslin, Pia & Danielson, Mia, Skolbarns hälsovanor, 2010). 

Varken denna eller andra undersökningar med samma eller liknande fokus ger oss dock särskilt 

tydliga förklaringar till varför trivseln är så viktig. Vikten av trivsel och trygghet tycks vara något 

som i många fall tas för givet. Kanske är det överflödigt att förklara varför vi ska trivas och känna 

oss trygga, men låt oss ändock följa detta spår för att förtydliga vad denna uppsats handlar om och 

för att närma oss trivselbegreppet. I Lpf94 kan vi finna följande formulering: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder eller för annan kränkande behandling. 

Tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling ska aktivt motverkas. (Skolverket, 

Läroplan för de frivilliga skolformerna Lpf94, 2009:3) 
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Ovanstående formuleringar pekar på att ett av gymnasieskolans uppdrag är att skapa en social miljö 

där man som elev inte ska behöva känna sig utsatt eller trakasserad, och där tolerans ska råda i 

mötet mellan människor. Motsvarande formulering i läroplanen för Gy11 är snarlik, om än något 

inskärpt och moderniserad till att utöver sexuell läggning även gälla ”könsöverskridande identitet 

eller uttryck” samt att innefatta ”Alla tendenser till trakasserier och annan kränkande behandling” 

(min kursivering) (Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för 

gymnasieskola 2011. 2011:5) 

 

I Skolverkets publikation Ordningsregler för trygg och lärande skolmiljö, kan vi emellertid läsa 

följande: 

 

En trygg och stimulerande läromiljö är en förutsättning för att eleverna ska få de kunskaper 

och värderingar som skolan ska förmedla. För att skapa en skolmiljö som stimulerar elevernas 

kunskapsutveckling är det viktigt att skolorna bedriver ett konkret och positivt arbete med 

värdegrundsfrågorna där arbetet med skolans ordningsregler är en naturlig utgångspunkt. 

(2006) 

 

Ej heller här ges någon egentlig förklaring till varför (i det här fallet) trygghet är viktigt, mer än att 

det på något vis är en förutsättning för att elever ska kunna ta till sig det som skolan har till uppgift 

att förmedla. I Skolverkets rapport Relationer i skolan – en utvecklande eller destruktiv kraft (2002), 

framgår Skolverkets syn på vilken roll trivsel och trygghet har än tydligare. I rapporten kan vi 

skönja en socialkonstruktivistisk grund där man pekar på socialisationens roll i skolvärlden och 

betydelse för individens utveckling. Man utgår där ifrån vikten av ”en god livssituation” samt 

positiva och stimulerande socialisationssammanhang för att unga ska kunna konstruera samhälleligt 

fungerande identiteter såväl som god självkänsla och psykosocial hälsa. (2002:4f.) 

 

Lindström m.fl. diskuterar i Tonåringars upplevelse och prestation i skolan – en fråga om 

klassbakgrund? att femtonåringar i Sverige (tillsammans med några andra länder) toppar statistiken 

vad gäller vantrivsel i skolan och understryker också att detta är en kritisk ålder, bl.a. för val av 

framtida studieinriktning. (Persson, Anders, Skolkulturer, 2003) En av slutsatserna som man drar i 

rapporten går helt i linje med såväl Bourdieu som Willis och handlar om att klassbakgrund, eller 

socioekonomisk status i hög grad spelar in vad gäller framgång i skolan. (Ibid.) Man kunde 

konstatera att studieovana elever var överrepresenterade bland familjer med låg socioekonomisk 

status, och att även om många av dessa elever hade mycket positiva upplevelser av sin skolsituation 

så presterade de sämre. (Ibid.) 
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I ovan nämnda text diskuteras även den påtagliga skillnaden mellan högmotiverade och 

lågmotiverade elever i fråga om skolprestationer kontra trivsel. Man poängterar att trivsel och 

positiva skolupplevelser tenderar att generera högmotiverade elever, och att dylika erfarenheter 

även kan motverka effekterna av en studieovan hemmiljö. Sagda upplevelser menar man 

övertrumfar betygens betydelse för graden av motivation.  (Ibid.) Kanske finns det här en nyckel till 

förståelsen av den studerade elevgruppen, då beskrivningen i sagda text tycks stämma väl in på den 

studerade elevgruppen.  

 

1.3 Sociologiska perspektiv på trivsel 

I förordet till den svenska utgåvan av Paul Willis klassiska verk Fostran till lönearbete påtalas det 

att den kulturella nivån av samhället har ”som syfte att skapa sammanhang där subjektiviteten kan 

upprättas och identiteten bekräftas.” (1981: 32) Kultur är med denna definition alltså en 

sammanhållande struktur inom de arenor där våra identiteter formas och omformas, en struktur 

konstituerad av symboliska praktiker och koder som inte bara verkar sammanhållande utan också 

definierar de sammanhang som de är kopplade till och sprungna ur. Bourdieu talar i sammanhanget 

om sociala fält, vilket Jostein Gripsrud sammanfattar som varandes ”samhällsområden där det 

försiggår bestämda aktiviteter enligt bestämda regler och där det hela tiden råder en kamp om status 

eller erkännande bland aktörerna.” (2002: 95) 

 

Genom de kulturella och sociala sammanhang som vi befinner oss i under vårt liv konstitueras vårt 

habitus och vår identitet, likt produkter – om än inte absolut definierade – av våra 

levnadsbetingelser. (Gripsrud. 2002:94ff.) Detta habitus, denna ”uppsättning hypoteser om den 

sociala verkligheten, [… och] om vad som är möjligt och omöjligt (för oss) att göra eller uppnå”, 

(Gripsrud. 2002:94) påverkar såväl våra sociala interaktionsmönster och vilka grupperingar vi 

definierar oss utifrån, (Thornberg. 2006: 134ff.) som vilka olika kapital vi tenderar att utveckla och 

vilken karaktär dessa kapitalformer får. (Gripsrud. 2002: 97ff.) 

 

Willis studie behandlar en grupp arbetarkillar och deras förhållande till skolan, samt hur de genom 

en motkultur – vilken såväl skolan som samhället i stort på många sätt är delaktig i att skapa – 

definierar sig på både grupp- och individplan, samt hur de genom motkulturens aktiviteter finner 

mening i en på många sätt hopplös tillvaro; (Willis. 1981) hopplös, på så sätt att killarnas framtid i 

stor utsträckning redan är utstakad genom det habitus de bär med sig. 

 

Gruppen som Willis följer i sin studie ägnar sig åt en mängd aktiviteter såsom att skämta, snacka, 
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röka och dricka, vandalisera, slåss och skolka – aktiviteter vilka över lag går stick i stäv med 

skolans regler och målsättningar, men vilka ger killarna i studien ett innehåll och en mening i 

tillvaron. (Willis. 1981:50ff.) Såväl Willis som Bourdieu, vilken Willis grundar sina resonemang på, 

menar på att skolan som institution och socialt fält, med dess regler, idéer, värderingar, normer och 

konventioner – dess doxa – såväl representerar som premierar medelklasskultur och dem som är 

bärare av sådan. (Willis. 1981) 

 

Trivsel utifrån ett sociologiskt perspektiv skulle kunna förstås som ett resultat av i vilken 

utsträckning individens habitus överensstämmer med det sociala fältets doxa, alltså fältets 

etablerade normer, värderingar och idéer. Detta innebär för den delen inte att killarna i Willis studie 

skulle vantrivas. Istället skapar de tillsammans en alternativ kultur, ett eget socialt fält med en egen 

doxa, delvis lånad från en arbetarkultur. (Willis. 1981) 

 

Trivsel handlar således inte med nödvändighet om mysbelysning och god stämning, utan om att 

individen måste känna sig som en del av det rådande kulturella sammanhanget och dess vidhäftade 

förväntningar och förutsättningar. Att behagliga lokaler och social friktionsfrihet ofta förknippas 

med trivsel är dock helt enkelt en effekt av att vi på grund av en kulturell likriktning (måhända 

grundad i vissa fysiska och allmänpsykiska fenomen) bär med oss vissa gemensamma drag i vårt 

habitus. 

 

1.4 Syfte och problemformulering 

Som nämnt tidigare i inledningen har jag upplevt Bryggeriets Gymnasium som en skola vilken har 

en mångbottnad kulturell särprägel. Detsamma kan säkerligen sägas om många skolor, men jag har 

upplevt det som tydligt att det råder en inkongruens mellan graden av trivsel och frånvaro 

respektive studieresultat. I och med skolans särart upplever jag det därför som intressant och 

angeläget att undersöka dessa förhållanden samt huruvida möjligheterna till skateboardande i skolan 

och/eller skatekulturen spelar in i frågan om studieresultat, närvaro och trivsel. 

 

Syftet med denna undersökning är att utifrån ett sociologiskt perspektiv förklara relationen mellan 

trivsel, trygghet, studieprestationer och närvaro; vilka faktorer som är centrala i formandet av en 

trivsam och trygg skolmiljö på den aktuella skolan, hur skatekulturen spelar in, samt hur trivsel och 

trygghet inverkat på elevernas närvaro och prestationer i skolan. 
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1.5 Frågeställningar 

Det problem vilket jag står inför väcker självfallet en mängd frågor och den första som behöver 

ställas är, vad kan trivsel sägas representera utifrån de tillfrågade elevernas utsagor? Med ett svar 

på denna fråga torde frågan om varför eleverna trivdes så pass bra just på Bryggeriets gymnasium 

(?) vara relativt lätt att utläsa. 

 

Mot bakgrund av den syn på trivsel som såväl Bryggeriets gymnasium som Skolverket står som 

företrädare för blir det intressant att ställa oss de kanske mest centrala frågorna. Hur kom det sig att 

eleverna trots den höga graden av trivsel inte presterade högre resultat än på andra skolor? Och 

varför uppvisade många elever låga närvarosiffror trots påstådd trivsel? 

 

2. Metod 

Problemformuleringen för denna studie och de omständigheter under vilka jag har verkat har bäddat 

för ett antal metodologiska bryderier. De mer bekymmersamma av dessa behandlas i nästkommande 

avsnitt, 2.1 Etiska överväganden. Men för att göra den lite längre historian kortare så kan det sägas 

att intervjuer, vilket kanske hade varit det mest naturliga i sökandet efter svar på dessa kulturellt 

rotade dilemman, inte har varit en lämplig metod. Istället har jag valt att samla empiri på flera sätt, 

för att skaffa mig ett så heltäckande material som möjligt. 

 

Nedan följer en genomgång av såväl de etiska övervägandena och forskningsetiska principerna, 

som hur de olika processerna för inhämtande av empiri har gått till. Avslutningsvis i detta avsnitt 

återfinns några metodkritiska reflektioner. 

 

2.1 Etiska överväganden 

I samband med insamlande av empirin i min studie har jag som ovan nämnt tvingats in i en del 

svåra etiska vägval och överväganden. Det kanske främsta problemet med denna studie är att jag 

verkar som lärare på den skola som jag genomfört studien på. Detta är onekligen en komplicerande 

faktor i och med att informanterna/respondenterna i studien tillika är de elever som jag undervisar. 

Det är ett tämligen väldokumenterat faktum att informanter tenderar att påverkas av vem det är som 

intervjuar dem och vilken relation de har till denne. (Denscombe, Martin. Forskningshandboken – 

för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna. 2009:244f.) En avgörande faktor när 

det gäller denna intervjuareffekt är dock vilken typ av frågor det handlar om. Ju känsligare frågor 

desto större problem. (Ibid.) Att mitt intresse är riktat mot det specifika i just Bryggeriets 

gymnasium gör emellertid att jag tvingats finna en väg att handskas med denna problematik. 
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I Pål Repstads bok Närhet och distans – Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap (2007) talar han 

om fenomenet "going native", vilket innebär att man blir en i den grupp som man studerar, eller "en 

av de infödda" som han uttrycker det, samt att detta kan leda till självcensur och svårigheter att 

förhålla sig objektiv och distanserad till studieobjektet. (Repstad, 2007:40) Närheten till 

studieobjektet bör dock inte enbart ses som något negativt. Repstad skriver nämligen också att "det 

[kan] vara en fördel om förkunskaper om miljön gör att man på ett bättre sätt kan förstå vad som 

sker och att man kan undvika att dra felaktiga slutsatser." (Ibid.) Repstad avråder dock i samma 

stycke från att man ska ägna sig åt forskningsprojekt i miljöer och situationer där man som forskare 

står i sådan beroendeställning att forskningen kan få konsekvenser för forskaren. (Repstad, 2007:41) 

Jag vill emellertid hävda att även om forskningen självklart inte bör ha en direkt negativ inverkan 

på forskarens tillvaro och situation (eller dem som studeras för den del), så måste en dylik avrådan 

till syvende och sist komma an på hur forskaren upplever sin situation och de eventuella 

konsekvenserna. Fokus för min studie bäddar inte för några egentliga konflikter då ämnet har ett 

tämligen positivt anslag: Eleverna trivs. Varför trivs de, och varför syns det inte mer i närvaro- och 

resultatstatistiken? Mina frågor har heller inte handlat om till exempel hur eleverna trivs med 

enskilda lärare, eller berört enskilda individer och deras relationer. 

 

Bryderierna kring tillvägagångssätt har emellertid påverkat min metod så till vida att jag valt att inte 

genomföra intervjuer. Istället har jag valt att presentera flertalet av mina frågor till eleverna i form 

av en enkät innehållande såväl strukturerade som semistrukturerade frågor (Se Bilaga 2 - Enkät). På 

detta sätt har eleverna i egenskap av respondenter kunnat garanteras anonymitet inom gruppen 

redan i studiens inledningsskede och jag har efter enkätens insamlande inte kunnat koppla de 

enskilda enkäterna till respektive elev i den undersökta gruppen. 

 

För att komplettera det material som enkäten har gett mig har jag dock också valt att genomföra tre 

stycken semistrukturerade gruppdiskussioner, eller fokusgrupper. Tanken med detta var framför allt 

att öka distansen mellan mig och informanterna och ge dem möjligheten att, så att säga, gömma sig 

i gruppen. Alan Bryman poängterar att en av bristerna med fokusgrupper/gruppintervjuer är just att 

tystlåtna deltagare kan komma i skymundan. (2002: 338) Jag har dock valt att se detta som en 

möjlighet för de informanter, vilka möjligen upplevt enskilda frågor som alltför känsliga eller 

påträngande, att ställa sig utanför diskussionen. Emellertid har den stora majoriteten i samband med 

fokusgrupperna kommit till tals varvid svaren likväl har framstått som relativt talande för gruppens 

generella inställning. 
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Som avslutande inlägg i detta avsnitt om etiska överväganden vill jag nämna ett exempel på närhet 

till informanterna som Repstad tar upp. I det fall som han nämner har han själv intervjuat personer 

som tidigare varit religiöst aktiva, men inte längre är det. Ett antal av de intervjuade var personer 

som han kände sedan tidigare i varierande grad, och han noterar att detta faktum: 

 

[...] kan ha gjort att de lättare kunde öppna sig för [honom] än för en helt främmande person. 

Det kan också ha gjort dem mer precisa i relation till vad som hänt i det förflutna – de visste 

ju att [han] hade viss kunskap om dem och därmed kunde visa på överdrifter och felaktigheter. 

(Repstad, 2007:91) 

 

2.2 Forskningsetiska principer 

I den information om min undersökning som jag delgivit respondenterna har jag också varit noga 

med att poängtera att deras svar påverkar vare sig betyg eller relationen mellan dem och mig, samt 

att deras namn byts ut i uppsatsen för att garantera deras anonymitet. Det kan synas oklokt att 

nämna den aktuella skolan vid namn, men då den bokstavligt talat är den enda skolan av sitt slag i 

världen, skulle en anonymisering av skolan vara fruktlös så länge jag intresserar mig för 

skateboardinriktningen och det skatekulturellt specifika. Dock hade skolan vid tiden för studiens 

genomförande två klasser i vilka eleverna kunde uppfylla de urvalskriterier som jag postulerar 

nedan, men det är endast en av dessa klasser som deltagit i studien, och därmed ökar anonymiteten 

ytterligare. 

 

Vidare har jag utgått ifrån de riktlinjer som formuleras i Vetenskapsrådets Forskningsetiska 

principer – inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002). Se även Bilaga 1 – 

Missivbrev. I korthet dikteras det i denna skrivelse att det ska råda ett informerat deltagande, att de 

deltagande har gett sitt samtycke till att ingå i studien, att personuppgifter och insamlad data ska 

behandlas på ett sätt så att konfidentialitet säkerställs i största möjliga mån, samt att de data och de 

uppgifter som samlas in inte får nyttjas till annat än det som studien syftar till. 

 

De elever som studien fokuserar på var vid studiens genomförande 17 år eller äldre och jag har 

därför valt att inte begära föräldrarnas samtycke utan låtit eleverna avgöra huruvida de vill delta i 

studien eller ej. 
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2.3 Urvalskriterier 

Vad beträffar konsekvenser för informanterna har jag i urvalet valt individer vilka jag har en relativt 

god kontakt med och som gärna delar med sig av åsikter och synpunkter, vare sig de är positiva 

eller negativa. Denna medvetna strategi att välja informanter med tydliga egna åsikter och föga 

rädsla att uttrycka dessa har jag hoppats ska minska risken för eventuella intervjuareffekter i 

samband med gruppdiskussionerna, även om sådana inte till fullo kan bortses ifrån. 

 

Vidare har jag valt att endast tillfråga elever ur den årskurs som 2010 och 2011 svarat på enkäten 

om trivsel och trygghet. Anledningarna till detta är flera. Dels förefaller det rimligt att knyta an till 

den elevgrupp på skolan som faktiskt genomförde enkäten om trivsel och trygghet. Även om jag har 

anledning att misstänka en liknande grad av trivsel i den nuvarande årskurs ett, så har jag inte 

samma belägg för det. Dels kan man anta att de elever som besvarat sagda enkät åtminstone vid ett 

tillfälle har reflekterat över trivseln på skolan, vilket i bästa fall lett till mer genomtänkta svar på 

frågorna i min undersökning. En faktor som avslutningsvis kan nämnas, men som inte är entydigt 

positiv eller negativ är att dessa elever har haft längre tid på sig att möta de sociala fält som skolan, 

kamratkretsarna och skateboardkulturen utgör, staka ut sin kulturella bana [cultural trajectory] 

genom dessa, och därigenom inlemma dessa i sitt habitus. 

 

Min urvalsgrupp har jag också valt att avgränsa till de elever som läser skateboardinriktningen på 

skolan. Anledningen till att jag fokuserat på just denna grupp är dels att diskrepansen mellan trivsel 

och studieresultat är tydligast bland dessa elever, och dels att sagda elever på ett tydligt sätt (såväl 

uttalat som gestaltat) tillhör det kulturella fält som så starkt präglar skolan, nämligen 

skateboardkulturen. 

 

Gruppen som varit föremål för min studie utgörs av 24 stycken årskurs tre-elever, vilka jag tillfrågat 

om de kunnat tänka sig att delta i enkätundersökningen och gruppdiskussionerna. Av dessa 24 har 

20 stycken svarat på enkäten. Det kan tyckas att detta är ett alltför ringa respondentantal för en 

enkätundersökning, varför jag även valt att komplettera med tre, samt fortlöpande observationer. 

 

2.4 Enkäter 

Enkätundersökningen som genomförts, vilken utgör merparten av min undersökning, består av en 

semistrukturerad enkät (se Bilaga 2 - Enkät), vars utformning delvis grundar sig på den tidigare 

nämnda enkäten om trivsel som Malmö Stad använt sig av (www.malmö.se). För att underlätta 

eventuella jämförelser mellan sagda enkät och dess resultat, och enkäten i denna undersökning, har 
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jag valt att utforma skalor av likerttyp så att de liknar dem i Malmö stads enkät. Detta gäller dels 

antalet svarsalternativ i de fall där graderingar varit aktuellt och dels i viss mån valet av frågor. Vid 

sidan om graderingsfrågor av likerttyp så finns det i enkäten ett antal frågor där respondenten 

kunnat formulera sig fritt och i vissa fall utveckla sitt svar kring den föregående frågan (som då i 

flertalet fall varit en graderingsfråga). 

 

Då trivsel är ett både diffust begrepp utifrån ett vetenskapligt perspektiv, men någorlunda 

väldefinierat genom användandepraxis så har jag, för att skapa stringens och tydlighet anammat det 

relationella perspektiv som impliceras i Malmö Stads enkät. Flertalet frågor i Malmö Stads enkät är 

på ett eller annat sätt kopplade till mellanmänsklig interaktion, varför jag har utgått ifrån just 

relationer som centralt i formandet av trivsel. I och med detta handlar flertalet av 

graderingsfrågorna i min enkät om just relationen mellan respondenten och olika personer i dennes 

livsvärld. 

 

Enkäten inleds med en fråga rörande bostadsort, och följs av en fråga om boendeform. Dessa frågor 

är tänkta dels som en lätt inledning av enkäten och dels för att i någon mån ringa in respondenternas 

sociala omständigheter. För detta ändamål ingår även fråga 13 (se 5.1.13 Hur skulle du beskriva din 

relation till följande individer och grupper?) som i enkäten inneburit att respondenterna har ombetts 

gradera sin relation till såväl vänner och kamrater som familjemedlemmar och olika 

individkategorier i skolan. Som jag har berört i teoriavsnittet så finns det anledning att anta att de 

sociala dimensionerna är viktiga i formandet av trivsel. 

 

Vidare förekommer ett antal graderingsfrågor gällande studieresultat och ambitionsnivå, samt en 

öppen fråga gällande relationen mellan trivsel och studieresultat. Frågorna kring studieresultat och 

ambitionsnivå är tänkta att i någon mån ge en bild av huruvida eleverna uppfattar sig själva som 

hög- eller lågmotiverade, för att använda terminologin i Tonåringars upplevelse och prestation i 

skolan – en fråga om klassbakgrund. (Persson, Anders, Skolkulturer, 2003) Denna fråga kunde dock 

ha ställts rakare, varför den också behandlats under en av gruppdiskussionerna. 

 

2.5 Gruppdiskussioner 

Under tiden för mitt insamlande av empiri genomfördes som jag tidigare nämnt tre stycken 

gruppdiskussioner, med olika konstellationer ur urvalsgruppen, där gruppsammansättningen berott 

på vilka elever som närvarat vid de specifika tillfällena. Med semistrukturerade gruppdiskussioner 

har jag haft en större möjlighet än med exempelvis helt ostrukturerade diskussioner, att formulera 
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frågorna på ett sådant sätt att informanterna inte med enkelhet kan skapa sig föreställningar om vad 

jag vill höra, och jag har på så vis kunnat ytterligare motverka eventuella intervjuareffekter. Som 

poängterat i Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2002) är fokusgrupper/gruppdiskussioner ett 

lämpligt verktyg då man i en studie intresserar sig för hur ett kollektiv resonerar kring specifika 

frågor och/eller avgränsade tematiska områden. (2002: 224ff.) Vidare kan gruppdiskussionerna 

förmodas ha inneburit en större distans mellan mig och informanterna, än t.ex. i ett klassiskt 

intervjusammanhang, då de istället för att bara behöva relatera sig till mig som intervjuare, också 

måste bibehålla sin roll och status i gruppen och därmed blir mindre benägna att svara inställsamt 

eller i linje med vad de förväntar sig att jag vill höra. Tre korta kontrollintervjuer gjordes med 

enskilda elever ur årskurs två, där detta antagande stärktes. Dessa elever gav i flera situationer 

inställsamma svar, trots att de under normala omständigheter synes vara frånvarande i ungefär 

samma utsträckning som den egentliga urvalsgruppen samt uppvisar likartade studieresultat. Den 

större distansen som jag omtalar torde emellertid också ha begränsat djupet i svaren av just de 

skälen som nämns ovan. En av de saker som däremot starkt talar till gruppdiskussionernas fördel är 

att det är just gruppgemensamma tendenser och kulturella uttryck som står i fokus för min studie, 

varför formatet förmodligen lämpar sig bättre än t.ex. enskilda intervjuer skulle ha gjort. 

 

För att inlemma gruppdiskussionerna på ett så naturligt sätt som möjligt i det dagliga arbetet 

förlades de till den schemalagda mentorstiden. Utöver ett återaktualiserande av missivbrevets 

innehåll och de forskningsetiska principerna poängterades vid de tre gruppdiskussioner som 

sammanlagt genomförts att deltagande är helt frivilligt. Gruppstorlekarna vid ett av de tre tillfällena 

uppgick till 17 elever, vilket resulterade i att inte alla till fullo kunde komma till tals. Vid de andra 

två tillfällena låg gruppstorleken på tio respektive åtta informanter. 

 

2.6 Observationer 

Under den tid som jag arbetat med denna studie har jag haft en unik möjlighet att följa 

studiedeltagarna i deras skolvardag, mer eller mindre varje dag i över två år. Under denna tid har jag 

observerat en hel del som inte bara är knutet till min studie, utan som också kommit att utgöra en 

del i min egen erfarenhetsrepertoar som lärare. Detta utsuddande av gränsen mellan min roll som 

forskare och som lärare har helt klart utgjort en utmaning, men en utmaning som inte är unik för 

denna undersökning, utan snarare allmängiltig för all deltagande forskning. För att ge dessa 

erfarenheter en rättvis presentation och roll i resultat och analys har jag inte kategoriserat dem eller 

kodat dem, utan försöker istället återge dem så noggrant och sanningsenligt som möjligt, utifrån 

anteckningar och minnesnoteringar. Dessa kan således i någon mån hävdas vara subjektivistiska, 
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men är heller inte avgörande i mina resonemang. 

 

2.7 Begreppslig distinktion 

Avsnittet Resultat och analys har jag valt att dela upp i två huvudsakliga avsnitt, nämligen Skolan 

och Eleverna, detta då dessa utgör de två övergripande fält som jag haft blicken riktad mot under 

studiens gång. Utifrån det sociologiska perspektiv som är min huvudsakliga förståelseram hade en 

kanske ännu naturligare uppdelning varit lärarna/eleverna, i egenskap av de två huvudsakliga 

sociala makrogrupperingar, eller sociala fält, som dessa utgör och som finns på skolan. Att lärarna 

är inflikade under rubriken Skolan beror dels på att lärarna är en del i skolan och inte tvärtom och 

att den polarisering som möjligen sker mellan skola och elever framförallt är riktad mot skolan som 

institution och inte mot dess aktörer, även om dessa givetvis kan spela en stor roll vad gäller 

uppkomsten av en dylik polarisering. Dels beror rubriceringen på att jag med den vill accentuera det 

faktum att lärarna inte bara har en immateriell kulturell arena, utan också en fysisk, där det är just 

lärarna som besitter den formella makten. Och även om eleverna i många fall besitter en informell 

makt så verkar denna framförallt som en motreaktion på skolans maktparadigm. Det är visserligen 

inte helt sant att säga att eleverna inte har fysiska arenor för sitt kulturutövande, men de av dessa 

som är kopplade till skolan är reglerade av skolan och får bara brukas på skolans villkor. 

 

2.8 Metodkritik 

I sammanställningen av resultaten har det visat sig att valet av faktorer – vilka är viktiga för trivsel 

– måhända har varit alltför träffande, då samtliga faktorer i fråga 12 (Hur viktiga upplever du att 

följande faktorer är för att du ska trivas i skolan?) har graderats som Ganska viktiga eller Mycket 

viktiga. Detta hade möjligtvis kunnat nyanseras mer med en skala med fler steg, men tjänar ändock 

till att bekräfta komplexiteten i trivselbegreppet och trivselns bevekelsegrunder. 

 

En av de främsta bristerna i utformningen av enkäten är att den saknar riktade frågor om 

skateboardingen. Att de som läser skate som ämne har sökt till skolan främst för möjligheten att 

göra just detta är inte ett särskilt vågat antagande, och att ställa frågor om detta i enkäten hade 

således varit ett tämligen självklart val. 

 

De gruppdiskussioner som jag omtalat har sin grund dels i det behov av kompletteringar som 

enkäten lämnade i sitt kölvatten (och däri ligger också ett visst mått av metodkritik), och dels som 

en ansats till triangulering. (Bryman. 2001: 260) Ansats säger jag då det inte rört sig om en fullt ut 

genomarbetad triangulering av mina olika metoder (enkät, gruppdiskussion och observation), utan 
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en mer hermeneutiskt betonad jämförelse av de resultat som framkommit via de olika metoderna. 

Jag har i denna jämförelse tittat efter inkongruenser mellan de olika empiriska underlagen. 

 

3. Resultat och analys 

Nedan följer de resultat som framkommit i enkätundersökningen, observationerna och i 

gruppdiskussionerna, men också analyser av dessa resultat. Jag har valt att avhandla både resultaten 

och analyserna i samma avsnitt för att göra det lättare att följa resonemangen. 

 

Inlemmat i avsnitt 3.2 Eleverna, ligger resultaten från enkäten. Vissa av de frågor som ställts i 

enkäten ges ringa eller inget utrymme i de fall då de visat sig perifera eller irrelevanta för 

besvarandet av mina frågeställningar. 

 

3.1 Skolan 

Bryggeriets gymnasium är en relativt liten gymnasieskola med ett elevantal på cirka 150 elever (vid 

studiens genomförande). Skolan är en ideell friskola med stiftelsen Bryggeriets bildningsbyrå som 

huvudman. Det finns alltså inga utomstående ekonomiska intressenter, såsom aktieägare eller dylikt. 

 

Skolan är lokaliserad i Föreningarnas Hus som tidigare utgjorde Pripps gamla bryggeri i Malmö. 

1998 startades en skatepark i en del av huset, och 2006 startades Bryggeriets gymnasium i 

anknytning till skateparken. Då hade det redan funnits andra former av utbildning i anknytning till 

Bryggeriet, först i form av en utbildning för arbetslösa ungdomar, samt en projektutbildning, och 

senare (2001) drevs ett individuellt program. (Ungdomsstyrelsen, Fokus06 – En analys av ungas 

kultur och fritid. 2006:152f.) En mer eller mindre uttalad förhoppning var att kunna ge en 

meningsfull och lustfylld skolgång åt en elevkategori som traditionellt sett inte funnit sig tillrätta i 

skolans värld. Att jag nämner dessa saker är för att detta perspektiv fortfarande är tongivande inom 

kollegiet och dyker upp i diskussioner, såväl i formella som informella sammanhang. Att 

perspektivet i fråga – och den ovan nämnda historik i vilket det är grundat – är en del av skolans 

värdegrund och kulturella konstitution är tydligt, särskilt då frågan ställs till lärare och rektorer. 

Elevernas syn på frågan speglas framför allt i utsagor som att: 

 

Elev A: ”Det är lite som en fritidsgård.” 

Elev B: ”Ja, en fritidsgård fast med lektioner.” 

Elev A: ”Men man kan ju skata typ när som helst.” 

Elev C: ”Jo, men man måste ju ändå gå på lektionerna.” 
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Denna ordväxling är tagen från en av de tre genomförda gruppdiskussionerna och tycks i viss mån 

vara talande för många av elevernas syn på skolan då den har visat sig i diskussioner även utanför 

fokusgruppen. Ämnet behandlas dock mer utförligt i avsnittet om eleverna. 

 

På skolan finns det en rektor, en biträdande rektor, 17 lärare, varav flertalet arbetar deltid, en 

skoladministratör, en studie- och yrkesvägledare, en skolsköterska, samt en kurator som tillika är 

lärare i skateämnena. Under dagarna finns det en cafeteria öppen, vilken drivs av skateföreningen 

Bryggeriet, vilken jag omtalar mer här nedan. Eleverna har även tillgång till skateparken under 

skoltid. Skolbespisningen är lokaliserad i samma hus som skolan, men inryms i en lokal en våning 

ovanför skolan och hyrs ut av Bosniska föreningen. Skolbespisningen sköttes tidigare av daglig 

verksamhet med en handledare som övervakade och bistod i arbetet, men drivs sedan sommaren 

2011 av Malmö Skolrestauranger. 

 

Som omtalat i uppsatsens inledning fanns det vid studiens genomförande endast ett 

gymnasieprogram på Bryggeriets gymnasium, nämligen medieprogrammet. I samband med 

implementerandet av den nya gymnasieförordningen Gy 2011 och den utfasning av 

medieprogrammet som denna bland annat inneburit, har skolan övergått till att istället erbjuda 

estetiskt program. Även detta innehåller emellertid möjligheter till olika inriktnings- och profilval, 

däribland likvärdiga möjligheter till skateboardåkande. 

 

3.1.1 Trivsel på Bryggeriets Gymnasium 

Under tiden som jag har arbetat på Bryggeriets Gymnasium har trivseln alltjämt – om än i 

varierande grad – varit i fokus. Redan innan Malmö Stads trivselenkät fanns en uppfattning inom 

kollegiet att skolan var trivsam. På skolans hemsida poängteras det lilla formatet som något positivt 

då det ”gör det lättare att tillgodose vars och ens behov och intressen och gör det möjligt att påverka 

sin skola.” (www.bryggerietsgymnasium.se) Vidare sägs det att skolans ”mål är att sudda ut 

gränserna mellan skola och fritid. När lektionerna är slut befinner du dig mitt i Sveriges häftigaste 

skatepark och har möjlighet att jobba med foto och film eller bara umgås.” (ibid.) 

 

Skolan andas en familjär atmosfär och man strävar aktivt efter att upprätthålla en närhet mellan 

lärare och elever, bland annat genom att hålla dörren till lärarrummet öppen i största möjliga mån, 

att lärare rör sig i korridorerna och samtalar med eleverna, att finnas till hands även utanför 

lektionstid, samt att äta i samma lokal som eleverna – aspekter som framhålls i skolans 

http://www.bryggerietsgymnasium.se/
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likabehandlingsplan. (Ibid.) I denna förklaras dessa åtgärder med att: ”På Bryggeriets gymnasium 

ser vi en stark koppling mellan personalnärvaro, en trygg miljö och god stämning. Därför utgår det 

förebyggande arbetet på daglig basis från en nära relation mellan elever och personal.” (Ibid.) 

Åtgärderna som tas upp i likabehandlingsplanen framhålls ha som ”syfte att öka kontaktytan elever 

och personal emellan”. (Ibid.) Även placeringen av lärarrum och sociala utrymmen framhålls i 

likabehandlingsplanen vara planerade för att maximera kontakten mellan elever och vuxna. (Ibid.) 

 

3.1.2 Situering och kontextualisering 

Skolan ligger i direkt anknytning till Malmös största inomhusskatepark, Bryggeriets skatepark, 

vilken drivs av Föreningen Bryggeriet. Den sistnämnda är en organisation som driver fyra 

skateparker i Malmöregionen, anordnar skateevenemang, bygger och designar nya skateparker, 

samt verkar för att främja skateverksamhet och skatekultur. Det finns tillika ett visst samarbete 

mellan skolan och Föreningen Bryggeriet, bland annat brukar Föreningen Bryggeriet erbjuda ett 

antal praktikplatser åt skolans elever. Det förekommer även ett visst mått av sponsring av elever 

vilka utmärker sig som skickliga skateboaråkare, men också kontaktförmedlande, eller så kallad 

networking. 

 

Skolan är belägen vid en av de stora infartsvägarna i Malmö och ligger i stadsdelen Södra 

Innerstaden. Området kring skolan har en relativt hög brottsstatistik. Den genomsnittliga siffran för 

antalet brott per 100 000 invånare år 2010, låg på 20 696 i Malmö kommun. I Södra innerstaden var 

motsvarande siffra 27 870 brott per 100 000 invånare. (Brottsförebyggande rådet, 2011-04-21) 

Detta nämner jag för att komplettera bilden av skolans och därmed elevernas yttre omständigheter 

som torde kunna ha en inverkan på upplevd trygghet och trivsel. 

 

3.1.3 Ytterligare beskrivningar av Bryggeriets Gymnasium 

På Bryggeriets gymnasiums hemsida kan man finna följande presentation av skolan: 

Bryggeriets gymnasium är en fristående gymnasieskola vars huvudman är en ideell förening, 

vilket innebär att skolan inte drivs i vinstsyfte. [...] 

Bryggeriets gymnasium är en liten skola med cirka 140 elever och så vill vi ha det. Det lilla 

formatet gör det lättare att tillgodose vars och ens behov och intressen och gör det möjligt att 

påverka sin skola. 

Skolan ligger under samma tak som föreningen Bryggeriets skatepark, caféoch [sic!] 

skateshop. Vårt mål är att sudda ut gränserna mellan skola och fritid. När lektionerna är slut 

http://www.bryggerietsgymnasium.se/
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befinner du dig mitt i Sveriges häftigaste skatepark och har möjlighet att jobba med foto och 

film eller bara umgås. 

Vi arbetar aktivt med mentorskap och erbjuder stödundervisning och sommarskola i samtliga 

kurser. (2011-04-21. www.bryggerietsgymnasium.se) 

 

Mycket av debatten kring friskolor har handlat om vinstsyften, som i vissa fall har lett till låg 

lärartäthet och undermåligt undervisningsmaterial; situationer där de statliga medlen inte kommer 

eleverna till gagn. Bryggeriets gymnasium kan i ett sådant sammanhang utifrån det ovanstående ses 

som den andra ytterligheten i det spektra som torde finnas inom friskoleverksamheten. Den 

begränsade mängden elever och det lilla formatet ses inom kollegiet som en styrka, vilket påtalas 

understundom i kollegiala diskussioner, och ett stort mått av resurser och arbetstimmar läggs på 

såväl stödundervisning (vid studiens genomförande: schemalagd s.k. resurstid två gånger i veckan, 

en veckas sommarskola, samt ad hoc-stöd vilket ofta utgår ifrån enskilda elevers behov och 

önskemål och administreras utanför ordinarie schema), som ett omfattande mentorskapsarbete och 

social samvaro med eleverna. 

 

Skolan är som sagt ideell och har den uttalade ambitionen att "sudda ut gränserna mellan skola och 

fritid". Magnus Persson talar i sin bok Populärkulturen och skolan (2000) om de förändringens 

vindar som svept och sveper genom det svenska skolväsendet och samhället, däribland förändrade 

socialisationsmönster för ungdomar, ett förändrat medialt flöde, samt förändrade förutsättningar för 

skolan och dess förgrundsgestalter: lärarna. (Persson. 2000: 15ff.)  Det är svårt att inte se citatet 

ovan som symptomatiskt för vår samtid och som ett sätt att bemöta det faktum ”att skolan inte 

längre på samma sätt som förr är en symbolisk port ut i vuxenlivet.”  (Persson. 2000: 15) Men det 

kan också ses som ett svar på den kulturella friställning som Tomas Ziehe myntat och som Persson 

också omtalar. I korthet innebär kulturell friställning att ungdomar på grund av förändrade 

samhälleliga betingelser har en potentiellt större frihet i sina livsval och inte längre är lika bundna 

vid de sociala och kulturella konventioner som deras föräldrar och äldre släktingar är företrädare för. 

(Persson. 2000: 16) Det är här skolans profiler (tidigare benämnda passioner) kommer in i bilden. 

Möjligheten att fotografera, producera film, teckna serier och/eller åka skateboard – allt inom 

skolans hägn – innebär en skola som verkar på den kulturella friställningens villkor. 

 

Vid tanke på att Ziehe lanserade sin term på 80-talet och att den redan då beskrev ett pågående 

fenomen så är inte detta något nytt. Kanske är det till och med ett testamente över skolans 

obenägenhet till förändring som har gjort att det tagit så lång tid för skolor som Bryggeriets 

http://www.bryggerietsgymnasium.se/
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gymnasium att etablera sig. 

 

3.2 Lärarna 

Jag ska här, utifrån mina observationer, skissera några generella, eller kanske snarare definierande 

drag för lärarkollegiet på skolan. 

 

På skolan arbetar 17 lärare, och medelåldern är relativt låg. Majoriteten är mellan 30 och 40 år. 

Vidare är en övervägande del män; endast en ungefärlig fjärdedel (fyra stycken) av kollegiet utgörs 

av kvinnor. Flertalet av lärarna har varit verksamma inom professionen mindre än tio år, och ca en 

tredjedel mindre än fem år. Vad detta innebära rent pedagogiskt är att majoriteten som har en 

pedagogisk utbildning har utbildat sig efter Lpf94:s införande. Drygt en tredjedel av lärarna 

undervisar i de mer praktiskt orienterade karaktärsämnena (såsom rörlig bild, fotografisk bild, 

skateboardkurserna, serieteckning mm.), och flertalet av dessa lärare är utan pedagogisk utbildning. 

 

I kollegiala sammanhang såsom gruppdiskussioner och pedagogiska utvecklingsmöten har bilden av 

en tämligen stabil och enhetlig värdegrund framträtt. En värdegrund som går i linje med Lpf94:s 

riktlinjer, men har även formulerats i form av ett antal bärande idéer. Dessa är: 

 

Vi tror att elevernas kunskapsmässiga utveckling stimuleras genom att de tränar på att 

formulera och ta ansvar för ett mål och den väg som leder dit. 

 

Vi tror att eleverna vill ha respons, konstruktiv kritik och ömsesidig respekt. 

 

Vi tror att struktur, mätbara resultat och tydliga syften motiverar till goda resultat. 

 

Vi tror att praktiskt skapande i en inspirerande och kreativ miljö befrämjar lärandet. 

 

Skolan ska vara verklighetsförankrad och förberedande för framtiden. 

 

Skolan ska vara en trygg plats med gemenskap och öppenhet där alla känner sig sedda. 

 

Alla på skolan ska få vara sig själva och få utvecklas på sitt sätt, i enlighet med sina 

förutsättningar. (www.bryggerietsgymnasium.se) 

 

Även om efterlevande av dessa bärande idéer och den värdegrund som de speglar styrks i de 

auskultationer och informella observationer som jag genomfört, så är de bärande idéer formulerade 

på ett sätt som gör dem svåra att utvärdera. I utformandet av dem uppvisades dock ett stort mått av 

samstämmighet, och det utan föregripande diskussion. Betraktat som varandes en dimension av en 

rådande skolkultur vittnar denna samstämmighet om att skolans lärare socialiserats in i det sociala 
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fält som skolan utgör och där sagda idéer och efterlevande av desamma utgör fältets doxa, alltså det 

sociala fältets vedertagna normer, föreställningar och värderingar. (Gripsrud, 2002:16f., 95f.) 

Ytterligare en dimension av detta är att ett antal av lärarna har varit verksamma på skolan i princip 

ända sedan starten 2006. Cirkulationen av personal är inte särskilt stor och emedan endast ett fåtal 

lärare har slutat på skolan sedan dess grundande, har desto fler tillkommit. I en mängd sammanhang 

har de kollegiala diskussionerna handlat om trivsel och att lärarna själva upplever en mycket hög 

grad av trivsel. 

 

I Robert Thornbergs bok Det sociala livet i skolan – Socialpsykologi för lärare (2006) presenteras 

ett antal olika synsätt på lärarens roll som ledare, definierade av Johnsson och Whittington (1994). 

De tre synsätt som presenteras är det traditionellt orienterade synsättet, det liberal-progressivistiskt 

orienterade synsättet, och det socialt kritiskt orienterade synsättet. (2006: 91f.) Utifrån denna – 

förvisso ganska grova – klassificering, vill jag hävda att skolans kollegium på ett generellt plan 

faller in under det liberal-progressivistiskt orienterade synsättet. Detta synsätt betonar ett 

demokratiskt förhållande mellan lärare och elev, med frihet under ansvar och i viss mån en mer 

handledande lärarroll än i det mer klassiskt orienterade och tillika auktoritativa synsätt som också 

omnämns av Thornberg. (Ibid.) Det liberal-progressivistiskt orienterade synsättet inbegriper en 

flerdimensionell syn på ledarrollen, både som fostrare, instruktör, bollplank och faciliterare av 

social interaktion. Det är en roll som man i det närmaste skulle kunna likna vid en sokratisk lärare. 

(Ibid.) Det finns givetvis en spännvidd av lärarstilar inom kollegiet, men i och med en hög grad av 

aktivt mentorskap, en generell strävan bland flertalet lärare att inkludera eleverna i beslutsfattande 

och planering, ett relativt stort mått av frihet (vad gäller problemlösning, ansvar för och planering 

av eget arbete, samt social och normmässig frihet), samt uttalad syn på rollen som lärare, så anser 

jag det vara relativt oproblematiskt att hävda en generell tendens inom kollegiet av gäller lärarroll. 

 

Thornberg kopplar det liberal-progressivistiskt orienterade synsättet till en annan klassificering av 

Baumrind (1971) gällande fostransstilar, och menar på att det ovan nämnda synsättet närmast kan 

liknas vid en ”auktoritativ fostransstil eller vara en mellanform mellan auktoritativ och eftergiven 

fostransstil”. (2006: 92) Vad detta innebär är att de vuxna sätter upp regelverk och förväntar sig 

engagemang och deltagande, men öppnar även upp för resonerande, samt förklarar det egna 

handlandet såväl som de uppsatta reglerna. Vidare fokuserar denna fostransstil på positiva sociala 

relationer med större emotionell och social närhet mellan vuxen och barn än t.ex. en auktoritär 

fostransstil. (2006:82f) 

 

Att säga att skolans lärare tillhör den ena eller andra kategorin i fråga om lärar-, och fostransstil 
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innebär givetvis en något orättvis förenkling, men jag vill poängtera att det handlar om en tendens 

och inte någon form av förbehållslöst, dogmatiskt beteende. Emellertid finns där inom kollegiet en 

öppet uttalad önskan om att engagera och entusiasmera eleverna för att väcka deras intresse och 

motivation och att detta ska bringa eleverna till såväl goda studieresultat och närvaro, som göra dem 

delaktiga i undervisningen – ambitioner och förkroppsligat undervisningsparadigm (den makt- och 

föreställningsstruktur som förlänar lärarna deras ställning som bedömare och auktoriteter i skolans 

värld) pekar i en liberal-progressiv riktning. (Willis. 1981: 129) Detta blir kanske tydligast i de 

situationer då lärarstilen inte fungerar, mer specifikt uttryckt – då lärarnas föreställningar om, och 

förväntningar på eleverna inte stämmer överens med den verklighet som lärarna de facto har 

framför sig. Eller som Paul Willis uttrycker det: ”Eleverna förmanas ständigt att uppföra sig precis 

på det sätt som de påstås inte kunna uppföra sig.” (Willis. 1981: 155) På Bryggeriets Gymnasium 

framträder förvisso inte denna bild på samma direkt destruktiva sätt som i Willis studie, där 

relationen mellan lärare och elever snarast kan beskrivas som en ständigt böljande strid. Istället ter 

det sig stundom som ett gemytligt oförstånd, där eleverna i många fall är påtagligt ointresserade av 

det som undervisas om (ligger med huvudet mot bänken, leker med mobilen, småpratar och/eller 

dagdrömmer), men där lärarna ändock framhärdar med auktoritativa och demokratiska upplägg som 

förutsätter elevernas engagemang för att fungera. I de fall där detta är en träffande bild 

underminerar sagda förhållande förmodligen elevernas engagemang ytterligare. 

 

Det jag vill ha sagt med skildringen ovan är att skolans pedagogiska personal i viss mån håller sig 

fast vid föreställningar om elevers inneboende vilja att lära och delta (allt som krävs är att väcka 

viljan), och det på ett relativt idealistiskt vis. Därmed dock inte sagt att intresset aldrig väcks. I 

auskultationer och oannonserade observationer har jag vid otaliga gånger bevittnat hur elevernas 

engagemang och intresse har väckts på just det sätt som den aktuelle läraren hoppats på, men att så 

sker kan hänföras både till att läraren framhärdar i sin syn på undervisningen och eleverna, och att 

han ”råkat träffa rätt,” som en av lärarna uttryckt det, åsyftande temat för undervisningen. 

 

3.3 Eleverna 

Bryggeriets gymnasium hade vid studiens genomförande 153 elever, uppdelade på tre årskurser, 

med ungefär lika många elever per årskurs. I årskurs ett gick det vid studiens genomförande 58 

elever, i årskurs två 45 elever och i årskurs tre gick det 49 elever. Varje årskurs är uppdelad på två 

klasser vardera. Skolan erbjöd innan – som tidigare nämnt – endast medieprogrammet, men i och 

med 2011 års Gymnasieförordning så har skolan istället börjat erbjuda estetiskt program som enda 

programalternativ. Inom detta får eleverna dock välja en så kallad profil. Detta val görs i årskurs ett 
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och klassindelningarna följer huvudsakligen de profiler som eleverna har valt. De profiler som går 

att välja är Skateboard, Grafisk design, Foto & Film och Serieteckning. Serieteckningsprofilen är ett 

nytt tillskott sedan hösten 2010, och har ersatt den tidigare existerande profilen Dans. En majoritet 

av eleverna går skateboardprofilen. 

 

Det gemensamma skateintresset bland de elever som går skateboardprofilen gör att denna elevgrupp 

lätt uppfattas som än mer homogen än vad den kanske är. Skateboardåkarna på skolan är med 

endast ett fåtal undantag pojkar (i urvalsgruppen är samtliga pojkar), och sånär som på en relativt 

stor minoritetsgrupp bestående av danska pojkar, samt en handfull norrmän, rör det sig om en 

etniskt homogen grupp, där den kulturella och etniska mångfald som annars präglar Malmö inte 

finns representerad. I den enkät genomförd på Malmö stads inrådan 2010 som jag omtalat tidigare 

syns denna homogenitet tydligt. Av de 51 förstaklassare som svarade på enkäten (100 procent av 

skolans förstaklassare), var det 36 pojkar och 15 flickor, och 44 stycken talade enbart svenska 

hemma. (Gy enkät åk 1 2010 Bryggeriets gymnasium) På vissa punkter får dock homogeniteten 

stryka på foten. Det jag framförallt åsyftar I detta avseende är elevernas socioekonomiska 

förutsättningar och levnadsbetingelser. Genom mitt arbete som lärare och mentor, med såväl otaliga 

utvecklingssamtal med elever och deras föräldrar, som informella vardagliga samtal med eleverna 

om deras tillvaro, kan jag konstatera att emedan vissa av eleverna har trygga hemförhållanden 

(kärnfamilj, god ekonomi, ingen skönjbar missbruksproblematik, akademiskt utbildade föräldrar, 

goda resultat i grundskolan, samt en hjärtlig ton mellan föräldrar och barn) så har vissa en betydligt 

brokigare bakgrund (ensamstående förälder, missbruk, ekonomiska bekymmer, lågt kulturellt 

kapital, och ett stort mått av konflikter i hemmet). Det jag beskriver här är ytterligheterna, men båda 

dessa ytterligheter förekommer de facto i urvalsgruppen, samt självfallet ett spänningsfält 

däremellan. Studieresultaten är för merparten av urvalsgruppen relativt låga, och gruppen präglas av 

studieovana och låg motivation i fråga om studierna. 

 

Urvalsgruppens socioekonomiska bakgrund skulle med en lite föråldrad terminologi placera dem 

som arbetarklass och lägre medelklass. Flertalet har föräldrar som enligt folk- och 

bostadsräkningens socioekonomiska indelning (SEI) faller in under någon av kategorierna arbetare 

eller övrig tjänstemän. Eleverna besitter själva relativt begränsade resurser, framförallt gällande 

utbildningskapital, men även gällande kulturellt och symboliskt kapital, sett ur hegemonins 

perspektiv. (Gripsrud. 2002: 97ff.) 

 

Jag verkar på skolan framför allt som svensklärare, en roll som ger mig en något unik inblick i en av 

de aktiviteter kring vilken eleverna i urvalsgruppen uppvisar en påfallande homogenitet, nämligen 
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läsning. Bortsett från ett ringa fåtal läser dessa elever i princip ingenting. Med detta menar jag inte 

att de inte är läskunniga eller aldrig läser så mycket som en löpsedel, men ungefär hälften av dem 

uppger att de inte läst mer än en bok i hela sitt liv, vissa inte ens det. Motviljan mot att läsa längre 

textmängder är stor, och för vissa av eleverna ett oöverstigligt hinder, men jag vill mena att denna 

motvilja inte stannar vid konsumtion av skönlitteratur. Eleverna i urvalsgruppen ger på ett flertal 

punkter intrycket av att besitta ett ur samhällets perspektiv lågt kulturellt kapital. Detta gäller som 

sagt inte bara mot läsning utan mot ”finkultur” (alltså etablissemangets kulturella uttryck) i stort. 

Emellertid betyder inte detta att de inte konsumerar kulturella produkter. Flertalet av dem läser till 

och med; ett faktum som kan konstateras då man rör sig i skolans cafeteria. Det handlar då dock 

främst om skateboardtidningar (såsom Thrasher, Giftorm och Transition). Övrig medial konsumtion 

består (åtminstone på skolan) i stor utsträckning av allehanda videoklipp på exempelvis YouTube. 

Bland dessa har skateboardklippen en ytterst framträdande roll. Eleverna arbetar ofta med datorer 

och det är då snarare regel än undantag att det spelas skateboardklipp. Klipp som visar 

professionella/etablerade åkare, men också klipp som visar eleverna och deras skateboardåkande 

(resultatet av eget filmande, såväl i som utanför skolan). 

 

Åsa Bäckström omtalar i sin avhandling Spår – Om brädsportkultur, informella lärprocesser och 

identitet (2005) bl.a. homogeniteten kontra heterogeniteten inom brädkultur/brädsport. Hon menar 

där att homogeniteten inom sagda fält i stor utsträckning är en chimär och att det inom fältet råder 

en stor pluralism och differentiering av riktningar. (Bäckström, 2005: 295f.) I detta kan jag till viss 

del instämma, men en bidragande anledning till denna konklusion synes vara att hon i avhandlingen 

behandlar brädsport i stort såväl som skateboarding i synnerhet och en viss sammanblandning av 

dessa icke homonyma benämningar tycks föreligga. Kulturellt handlar frågan om heterogenitet 

kontra homogenitet främst om perspektiv, och om man väljer att undersöka brädsporten i stort så 

kommer det ofelbart att ge bilden av ett heterogent fält, då brädsporten består av en rad subkulturer, 

var och en med egna normer och kulturella markörer. 

 

Bäckström sammanfattar i ett avsnitt om ”att skapa sig själv” genom symbolisk kommunikation och 

estetiska praktiker, ”att unga idag har ett större behov av frirum, men också en större möjlighet att 

finna [dessa]. I det estetiska frirummet kan unga experimentera med vuxenlivets krav samtidigt som 

de kan bearbeta barndomens motsättningsfulla upplevelser.” (2005: 54) Tonåren är generellt sett en 

tid då sociala roller testas, man träder in och ut ur olika grupper och identitet formas och omformas. 

(Hwang, Philip & Nilsson Björn. Utvecklingspsykologi. 2003: 240) Eleverna i urvalsgruppen 

befinner sig i ett socialt fält där fältets doxa utgörs av en syntes mellan den internationella och 

tillika mediala skatekulturen, och det kulturella paradigm som skolan omfattar, med en dikterad 
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värdegrund och bestämda ramar för de aktiviteter som är kopplade till skolan. Den mediala 

skatekulturen gör sig ständigt påmind, och speglas på många sätt av de skatande ungdomarna. Det 

sker genom val av märkeskläder, brädmärken, idoliserande av stora namn inom skateboardingen, 

bruket av diverse skateboardsidor, samt den aldrig sinande strömmen av nya (och gamla) 

skateboardklip. Samtidigt har skolan, genom sitt anammande av skatekulturen och implementerande 

av den i kursutbudet i någon mån tagit kontrollen även åtminstone en del av fältet. Genom att ha 

lärare som undervisar i ämnet skate så finns också en större insyn i kulturen och en större möjlighet 

till påverkan. I en av gruppdiskussionerna framkom det t.ex. att: 

Elev A: Vi snackar [under skatelektionerna] en del om hur man ska bete sig på [skate]ytan. 

Jag: Vad då till exempel? 

Elev A: Att man ska respektera varandra och inte vara i vägen och så. 

Elev B: Ja, att vara schysta i allmänhet. Heja på varandra och så. 

Jag: Hjälper det? 

Elev A: Ja, folk här är helt annorlunda än om man åker någon annanstans. 

Elev B: Där jag kommer ifrån till exempel. Där kan man fan inte åka. Folk är så jävla ego och 

bara tar för sig. 

Jag: Är det annorlunda här? 

Elev A: Ja, här är det inte sån jävla konkurrens och folk här tänker mer på att det inte bara är 

jag, jag, jag, liksom. 

 

Ett led i det ständigt pågående identitetsskapandet och positionerandet inom det sociala fältet är 

dock rimligen den symboliska kommunikation som Bäckström omtalar; att genom bruket och 

aktualiserandet av olika kulturella symboler definiera sig gentemot gruppen. Och även genom 

skateboardåkandet såsom estetisk praktik. I samtalen med eleverna så framgår det tydligt att de har 

mycket bra koll på vilka som är duktiga skateboardåkare på skolan och man hör ofta samtal i 

korridorerna om specifika skateboardtrick som någon har lyckats med. Och om det är något riktigt 

svårt trick så är det ofta med ett nästan vördnadsfullt tonläge. I de fall där den här typen av 

symboliska handlingar uppmärksammas så är det oftast förknippat med en bild eller ett klipp och 

den estetiska njutningen av att betrakta det speglas i formuleringar som de kring ett klipp vilket 

florerade under ett lektionstillfälle: 

Elev A: ”Fan vad grymt det ser ut!” 

Elev B: ”Det är så jävla ball.” 

Elev A: ”Så jävla högt över den han är.” 

Elev C: ”Så cleant (rent/snyggt) asså.” 

Elev B: ”Fan en av de snyggaste heelflip jag sett.” 
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Elev D: ”Jag vill också se...” 

 

3.3.1 Enkätresultat - Trivsel 

Jag har tidigare nämnt att trivseln på skolan tycks vara mer än ett tillfälligt fenomen, inte minst då 

Malmö stads trivselenkät indikerat denna höga nivå av trivsel tre år i rad. I min egen 

enkätundersökning valde jag att föra in en fråga om nuvarande trivsel för att kontrollera om 

tendensen var ihållande och det visade sig då att 40 procent av de svarande upplevde att de trivdes 

ganska bra i skolan och 60 procent svarade att de trivdes mycket bra. En följdfråga på detta var Vad 

är det som gör att du trivs i den utsträckning som du angivit ovan? På detta har 12 av de 20 

respondenterna gett svar som går att hänföra till relationernas betydelse för trivseln. Exempel på 

sådana svar är: ”Inget tjafs på skolan och att alla kommer överens.”, ”Folket jag umgås med är 

goa.”, ”Det går inte så många elever på skolan. På så sätt känner alla varandra och ingen är utanför. 

Dessutom så är lärarna bra.” och ”Vi är en liten familj.” 

 

En annan av enkätens inledande frågor var Vad är trivsel för dig? Beskriv med egna ord. Svaren på 

denna fråga pekade på två huvudsakliga tendenser. Nio av de 20 respondenterna gav svar med en 

emotionell koppling, alltså svar som framför allt handlade om hur man känner sig inombords 

och/eller upplever något. Sådana svar var t.ex. ”när man inte är obekväm”, ”Att känna sig bekväm med 

sin omgivning”; ”Att man ska vilja gå till skolan varje dag”, ”När man tycker om att gå till skolan”, 

eller ”När man känner sig involverad i en gemenskap. Man känner sig glad bland sina 

klasskompisar.” 

 

Den andra av dessa tendenser innefattade svar som handlade om relationer och social interaktion. Tio av 

respondenterna gav dylika svar, exempelvis: ”När man kan vara sig själv och prata med folk utan att det 

känns tillgjort. Det är också viktigt att det finns vuxna som lyssnar och hjälper till om det 

behövs.”, ”När man har kamrater”, ”När man kan prata och skämta med dem i sin klass utan 

problem”, ”Mina vänner, social status” och ”När man känner sig involverad i en gemenskap.” 

 

Tidigare i uppsatsen har jag diskuterat vikten av att trivas sett ur lite olika perspektiv. Det kan vara 

värt att notera att samtliga respondenter ansåg det vara viktigt att man trivs i skolan, varav 90 

procent av dessa ansåg det vara mycket viktigt. 

  

Ett stort antal av svaren på frågan Hur tycker du att en skola ska vara för att man ska trivas där? 

pekar, i likhet med svaren på ovan behandlade frågor, på de sociala dimensionerna som en viktig 

faktor för att en skola ska vara trivsam. Exempel på enkätsvar som går att hänföra till sociala 
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faktorer är att ”Man ska ha vänner i skolan”, ”Trevlig personal”, ”Bra personer som jobbar där, och 

de som går där”, ”Bra lärare, trevliga kompisar”, ”Den ska vara lugn och fri från massa oroheter 

[sic!]. Man ska kunna känna sig trygg” och ”Att folk har liknande intressen”.  Tolv stycken 

respondenter gav svar som kunde förstås handla om relationers betydelse för trivseln, även om 

dessa svar (som synes ovan) behandlar många olika fasetter av relationer. 

 

En grupp svar kretsade snarare kring vad man skulle kunna benämna som yttre förutsättningar, 

alltså faktorer som snarare handlar om regler, pedagogik, arbetsro och miljö – faktorer som har en 

rigidare, mer uttalad struktur än det mellanmänskliga möte som impliceras i de socialt kopplade 

svaren som nämns i föregående stycke. Här kan vi se svar som: ”En skola måste släppa lite på regler. 

Vissa skolor är extremt hårda mot eleverna. Det kan göra att man börjar skolka och prestera 

sämre.”, ”Det ska vara fint i skolan”, ”Rogivande på ett allvarligt sätt.”, ”Lärare ska ta alla elever på 

allvar och ha bra uppgifter med genomtänkta syften.” och ”Bra undervisning och lärare som bryr 

sig.” 

 

Nedan redovisas resultaten på vilka faktorer som respondenterna upplevde som viktiga för att trivas 

på skolan och som de ombads gradera såsom visas i Diagram 1 – Gradering av trivselfaktorer 

knutna till skolan. För att undvika en monoton listning av procentsatser söker jag istället 

sammanfatta resultaten och ge en övergripande bild. De två faktorerna social respektive fysisk 

trygghet, förklarades i samband med att enkäten presenterades för respondenterna. Dessa båda 

faktorer grundar sig i enkäten från Malmö Stad och med social trygghet menas att man inte behöver 

känna sig orolig för att utsättas för kränkningar, jobbiga situationer, eller psykisk mobbing i sociala 

situationer. Med fysisk trygghet menas att man inte behöver drabbas av fysiska övergrepp, hamna i 

slagsmål, samt på olika sätt utsättas för fysisk våld. Det innefattar alltså inte skador som kan 

uppkomma i samband med skateboardåkandet. 

 

Flertalet av faktorerna i Diagram 1 som kan ses nedan har av respondenterna övervägande graderats 

som Ganska viktiga eller Mycket viktiga. Ett fåtal av faktorerna bryter emellertid trenden, såsom 

12.04, 12.05 och 12.19. Enligt svaren på 12.04 och 12.05 kan vi se att varken övrig personal på 

skolan (utöver lärare och mentorer), eller skatehallens personal upplevs som fullt så betydelsefull 

för trivseln. Inte heller lärare eller mentorer (12.02 och 12.03) upplevs av de svarande som fullt lika 

centrala, som flertalet andra faktorer. Dock upplevs inte lärare som oviktiga för trivseln (Ganska 

viktigt: 80, Mycket viktigt: 20 procent) och gällande mentorer så har endast fem procent upplevt 

dessa som oviktiga för trivseln (Ganska viktigt: 70 procent, Mycket viktigt: 25 procent). Beträffande 

den tidigare nämnda 12.19 så är denna problematisk då endast 50 procent har valt att gradera den 
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alls, förmodligen för att denna möjlighet att ange egna faktorer har missuppfattats som syftande på 

den egna arbetsinsatsen eller liknande. De som har graderat denna har nämligen med endast ett 

undantag valt att gradera den, men inte uppgivit någon egen faktor. Av de övriga faktorerna så 

upplevs samtliga som Mycket viktiga av 40 procent eller mer, och ingen av dessa faktorer upplevs 

som Inte alls viktigt eller Ganska oviktig av mer än högst 15 procent. 

 

 

Liknande resultat som var gällande i Diagram 1 kan skönjas i Diagram 2. Till grund för detta ligger 

de svar som respondenterna gav då de graderade en rad faktorer som inte är direkt kopplade till 

skolan, utan istället generellt sett är förlagda till elevernas fritid. Inte heller här tycks möjligheten att 

ange en egen faktor ha uppfattats som en sådan, då endast 35 procent alls har graderat denna faktor 

(12.28). Tre faktorer står ut som något mindre viktiga för respondenterna, nämligen 12.21, 12.22 

 

Diagram 1 – Gradering av trivselfaktorer knutna till skolan 
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och 12.27. På 12.21, Att ha pojk-, eller flickvän, har tio procent graderat det som Inte alls viktigt, 55 

procent upplever det vara Ganska oviktigt, 20 procent upplever det som Ganska viktigt och 15 

procent som Mycket viktigt. Ekonomisk trygghet utanför skolan (12.22) och God relation till andra 

vuxna [än de som berörs i tidigare faktorer] (12.27) har en ungefärligt jämn procentuell spridning 

mellan svarsalternativen Ganska oviktigt, Ganska viktigt och Mycket viktigt. De övriga faktorerna 

upplevs, i likhet med resultaten i Diagram 1, som mycket viktiga av 40 procent eller mer och ingen 

av dessa faktorer upplevs som Inte alls viktigt, och Ganska oviktigt av högst fem procent. En något 

paradoxal detalj i detta resultat är det som gäller arbetsro under lektionerna (12.09). I Malmö Stads 

enkätresultat framgår det nämligen att endast 57 procent av respondenterna generellt sett upplever 

arbetsro under lektionerna. Om detta var en så viktigt faktor för trivsel så borde rimligen det 

återspeglas i just upplevd trivsel. Ett sätt att tolka denna inkongruens är att eleverna trivs trots dålig 

arbetsro, men att de skulle trivas ännu bättre om även denna dimension var fullt fungerande. Det 

kan också tänkas vara ett sätt för respondenterna att uttrycka sitt missnöje med den bristande 

arbetsron. 

 

Slutligen fick respondenterna i uppgift att i enkäten gradera sin relation till ett antal individer och 

grupper? Det visade sig att de generellt beskrev sina relationer till nära vänner, kamrater utanför 

skolan samt eventuell partner, som Ganska bra (≥20%) eller Mycket bra (≥40%). Det 25-procentiga 

bortfallet i 13.03 Eventuell partner, kan förklaras med att de som inte har någon partner har låtit bli 

att gradera denna faktor. 

Diagram 2 – Gradering av trivselfaktorer utanför skolan 
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Med undantag för högst 15 procent anser samtliga svarande att de har antingen Ganska bra (≥15%) 

eller Mycket bra (≥55%) relation till föräldrar och syskon. 

 

 

Beträffande respondenternas relation till olika grupper inom skolan, så uppger en klar majoritet att 

deras relation till Lärare, Mentorer och Klasskamrater är antingen Ganska bra (≥35%) eller Mycket 

bra (≥50%). Respondenternas relation till Skatehallens personal och Övrig skolpersonal avviker 

något från denna tendens, då det i det förstnämnda fallet är hela 30 procent som anser sig ha en 

Ganska dålig relation till skatehallens personal, fem procent anser sig ha en Mycket dålig relation 

till sagda grupp och 25 procent anser sig ha en Mycket bra relation till dessa. Relationen till den 

övriga skolpersonalen uppges vara något bättre än den till skatehallens personal, men även här 

synes den något sämre än till lärare, mentorer och klasskamrater. 

 

Diagram 3 – Respondenternas relation till vänner och partner 

Diagram 4 – Respondenternas relation till familjemedlemmar 
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I diagram tre, fyra och fem framgår det att eleverna i urvalsgruppen generellt upplever sig ha goda 

relationer till de flesta personer i sin närhet. Detta stöds av det faktum att skolan av såväl lärare som 

elever upplevs som relativt fri från större konflikter, ett faktum som framför allt framkommit i 

samband med informella samtal och observationer. 

 

Vad man sammanfattningsvis kan utläsa ut resultaten kring trivselfaktorer är en empirisk grund för 

hypotesen att den sociala situation som eleverna befinner sig i är av mycket stor vikt för graden av 

upplevd trivsel. 

 

3.3.2 Enkätresultat - Studieresultat 

Jag skulle här vilja presentera och uppehålla mig något vid två intressanta diskrepansförhållanden 

som visade sig i samband med de frågor i enkäten vilka behandlar studieresultat. Det första av dessa 

förhållanden gäller skillnaden på elevernas beskrivning av studieresultat i de teoretiska kurserna 

kontra skateboardkurserna. 

 

Gällande de teoretiska kurser beskrev 30 procent av respondenterna sina studieresultat som Ganska 

dåliga, 50 procent beskrev dem som Ganska bra och 20 procent beskrev dem som Mycket bra. 

(Diagram 6) 

Diagram 5 – Respondenternas relation till personal knuten till skolan 
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Vad beträffade skateboardkurserna så var det fler respondenter som upplevde positiva studieresultat. 

Hela 45 procent beskrev sina studieresultat i skateboardkurserna som Mycket bra och 50 procent 

beskrev dem som Ganska bra, emedan endast fem procent beskrev dem som Ganska dåliga. 

(Diagram 7) 

 

Emedan denna diskrepans är föga inte är särskilt förvånande, så är den iögonfallande och jag vill 

hävda att den är ett utslag av den starka koppling som urvalsgruppen har till såväl skatekulturen 

som till skatandet som aktivitet. Det är även en diskrepans som speglas betygsmässigt. En vanlig 

fördom om ungdomar i allmänhet och skatare i synnerhet är att de är lata och oengagerade. I skenet 

av de observationer som jag har gjort under min tid på skolan skulle detta i vissa avseenden kunna 

sägas stämma. Det är till exempel sant att många elever inte skulle kasta sig över det där 

matteproblemet, suktar efter att skriva den där uppsatsen i samhällskunskap, eller förbereda sig i 

timmar inför det där muntliga anförandet i svenska. Det är till och med så att alla inte ens engagerar 

sig i skateboardkurserna. Men, något som de däremot lägger ner oräkneliga timmar av hårt slit på är 

skateboardåkandet. Detta ger givetvis synergieffekter på skatekurserna på samma sätt som att elever 

som läser mycket på fritiden generellt sett klarar sig bättre i teoretiska ämnen. Detta skulle kunna 

vara ett tecken på att eleverna i urvalsgruppen i första hand ser sig som skatare och i andra hand 

som gymnasieelever. Engagemang under skateboardlektionerna är inte en självklarhet bara för att 

man är skatare. Åsa Bäckström noterar bland annat motstånd och frihet som två bärande element i 

brädsportkulturer; Motstånd i fråga om att ”utmana och ifrågasätta gängse samhälleliga och 

kulturella uppfattningar” och frihet med avseende på upplevelse av flyt såväl som överskridande av 

sociala och fysiska gränsdragningar. (2005: 104ff., 130f.) Mot bakgrund av detta ter det sig mindre 

underligt att eleverna inte vill uppleva sig som begränsade av de ramar som skolan påtvingar dem, 

Diagram 6 – Studieresultat i teoretiska kurser 

Diagram 7 – Studieresultat i skateboardkurser 
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såsom bestämd tid, plats och viss mån form för utövande. Ett exempel på detta var då jag stötte på 

en elev som var på väg ut från skolan, trots att jag råkade veta att han just då hade skatelektion i 

inomhusskateparken. När jag frågade vart han var på väg förklarade han att: 

Elev: ”Jag pallar inte att skata stora ytan.” (Skatehallen är indelad i två huvudsakliga områden, 

stora och lilla ytan) 

Jag: ”Varför skatar du inte på den lilla då?” 

Elev: ”För att vi måste va på den stora och skata. Annars ser inte [läraren] oss.” 

 

Detta är ett tydligt exempel på hur skolans organisation och kontroll gör intrång i skatekulturen och 

tillika i elevernas frihet. Detta är ett intrång som oftast fungerar och löper som en tyst 

överenskommelse; för att eleverna ska få möjlighet att skata på skoltid så gäller vissa regler och 

ramar. 

 

Det andra fallet av diskrepans som är värt att notera är vilket genomsnittligt betyg eleverna i 

urvalsgruppen siktade på och hur de upplevde att de låg till. Majoriteten, 70 procent, av 

respondenterna siktade på att få Väl godkänt i genomsnittligt betyg. Tjugo procent siktade på 

Godkänt i snittbetyg och tio procent siktade på Mycket väl godkänt. (Diagram 8) 

 

I Diagram 9 kan vi följa respondenternas bild av vad de de facto har i genomsnittligt betyg. Notera 

dock att detta inte nödvändigtvis stämmer överens med de faktiska förhållandena. Tio procent har 

svarat att deras snittbetyg är Icke godkänt, 35 procent har svarat Godkänt, 45 procent har svarat Väl 

godkänt och tio procent har inte besvarat frågan. 

Diagram 8 – Genomsnittligt målbetyg 
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Faktum är att elevernas uppskattning – som presenteras ovan – var alltför positiv. De verkliga 

omständigheterna pekar istället på ett meritvärdessnitt på 10,54 poäng, vilket ganska exakt 

motsvarar betyget Godkänt i samtliga kurser. De allra flesta faller också in i just det skiktet. Ingen 

av eleverna i urvalsgruppen ligger på Mycket väl godkänt i snittbetyg. Emellertid innebär detta snitt 

en faktisk höjning gentemot de snittbetyg som eleverna sökte in till skolan på. Denna siffra, om man 

räknar om betygspoängen från grundskolans senare år, är 9,97. Det må vara en modest höjning, och 

marginalen såväl som gruppen är så liten att några tungt vägande slutsatser inte kan dras mer än att 

eleverna åtminstone inte har sänkt sig betygsmässigt, trots generellt hög frånvaro. 

 

Det kan som avslutande kommentar för detta avsnitt sägas att en klar majoritet av de svarande ansåg 

(i varierande utsträckning) att trivseln inverkar på deras studieresultat. Endast fyra av de 20 

respondenterna menade på att så inte är fallet, plus två som inte hade en klar åsikt i frågan. Exempel 

på jakande svar var: ”Ja, för att om man inte trivs kan man inte koncentrera sig.”, ”Lite i alla fall, 

trivs man inte så presterar man sämre.”, ”Ja, trygg miljö gör det lättare att ta det lugnt och 

koncentrera sig på sina studier.” och ”Jag tror att om man inte trivs på en skola så är man inte lika 

motiverad till att göra det man ska.” 

 

3.3.3 Gruppdiskussion 

Gruppdiskussionen använde jag som ett verktyg för att komplettera enkäten samt att belysa frågorna 

på ett lite mer ledigt sätt. Som jag nämnt tidigare rör det sig om en grupp elever där flertalet är 

relativt talträngda och ofta och gärna framför sina åsikter och synpunkter.  

 

Den fråga som fick störst utrymme i diskussionen var vilken roll skateboardingen, och möjligheten 

till att skata på skolan, spelade för trivseln och för studieresultaten. Av de som uttalade sig i frågan 

var samtliga ense om att skateboardingen definitivt spelade en viktig roll för trivseln. En av 

eleverna sade att ”skaten betyder allt”, varpå flera nickade instämmande, och en annan fyllde i med 

att ”Ja, den är jätteviktig.” - också det med flera instämmande nickar och kommentarer. Det sades 

Diagram 9 – Uppskattning av aktuellt snittbetyg 
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även under diskussionen att ”Utan den hade det nog inte varit så kul”, och ”Ibland orkar man inte gå 

till skolan, men gör det kanske ändå för att skata.” 

 

Flera av de svarande menade också på att skateboardingen var viktig för studieresultaten. Exempel 

på sådana svar var att: ”Hade det inte varit för skaten så skulle typ nittio procent av eleverna här 

inte sökt till denna skolan.”, eller ”Utan skaten skulle man inte göra så bra ifrån sig i andra ämnen.” 

och ”Skaten gör att man orkar med resten [av plugget].” 

 

En annan åsikt som framkom var att man trivs ”för att det är lugnt. [---] Inte mycket bråk. Inga 

konflikter.” Då jag själv medlat i några smärre konflikter inom klassen i egenskap av lärare och 

mentor, vet jag dock att detta är en sanning med modifikation. Visst förekommer det konflikter, 

även om de inte är särskilt omfattande eller långvariga. Uttalandet är dock inte unikt och hade såväl 

anhängare i gruppdiskussionen som motsvarigheter i enkäten, och vad det torde vara ett uttryck för 

är den sociala stabilitet och trygghet som jag omtalat tidigare. 

 

I en separat, mindre gruppdiskussion påtalade vissa av eleverna att det som gör att de trivs är 

samvaron med såväl lärare som kamrater. Skaten fick i den här diskussionen en underordnad 

betydelse, och eleverna i fråga menade på att ”man känner att folk bryr sig på skolan.” 

 

Vidare kompletterades enkäten och försöken däri om att ge en bild av huruvida eleverna upplever 

sig som hög- eller lågmotiverade. Resultaten i gruppdiskussionen skilde sig tydligt från enkäten 

beroende av att frågan ställts på olika sätt. Gruppen tycktes uppdelad som så att ungefär en tredjedel 

ansåg sig vara relativt högmotiverade (i överensstämmelse med de uppgivna målbetygen), medan 

två tredjedelar tycktes eniga om att de var lågmotiverade, men likväl i enkäten ha uppgivit relativt 

höga målbetyg. 

 

På den direkta frågan om hur det kommer sig att man skolkar och/eller har hög frånvaro trots att 

man trivs bra, så framkom ett antal förklaringar vilka tycktes summera gruppens syn på det hela. 

Här följer de mest representativa formuleringarna presenterade i den följd som de framkom. Vissa 

menade att frånvaron berodde på ”att man trivs bättre hemma.” Uttalandet förklarades med: ”Alltså 

man trivs ju i skolan, men det är ännu softare att bara vara hemma. Där måste man inte göra en 

massa saker.” Detta åtföljdes av bifallande nickningar från några stycken. 

 

Under utvecklingssamtal och enskilda diskussioner har det från ett stort antal av de lägst 

presterande och tillika närvarande eleverna framkommit att de avskyr skolan. Frågan har i flertalet 
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fall diskuterats vidare och det har då visat sig att det snarare är vad skolan representerar och fordrar 

som eleverna i fråga avskyr, än Bryggeriets Gymnasium specifikt. För att uttrycka det mer konkret 

så avskyr de att tvingas arbeta med skoluppgifter, men finner samtidigt i skolan andra saker som de 

uppskattar såsom kamrater och en plats att utveckla sitt skateboardåkande på. Detta skulle kunna 

förklara den möjliga motsägelsen att de i Malmö stads enkät uppgivit att de trivs, men sedan hävdar 

sig avsky skolan. 

 

Vidare menade vissa att orsaken till frånvaron var ”För att det är slappt... och så tänker man: Vad 

har gjorde vi på den här lektionen förra veckan? Inte ett skit. Så varför ska jag dit idag?” Ett flertal 

elever har både vid det specifika sammanhang som citatet ovan är taget ifrån, som vid en rad andra 

tillfällen uttryckt sig i linje med denna formulering. Flertalet påtalar att det är slappt, men värt att 

notera är att samma elever som uttrycker denna åsikt inte uppvisar särskilt goda studieresultat, utan 

snarare ligger ganska nära meritvärdessnittet, vilket ligger på 10,54, alltså strax över betyget 

Godkänt i alla kurser. En liten grupp elever skiljer sig dock från mängden. Dessa har ett 

meritvärdesgenomsnitt som höjer sig något eller några poäng över de övriga. Det handlar om elever 

vilka på olika sätt försöker upprätthålla en bild av sig själva som lite för intelligenta för det 

kursinnehåll som skolan har att erbjuda, och de hänvisar i omskriven form till denna överlägsenhet 

som anledningen till varför de inte presterar mer. Ungefär en handfull elever har uttryckt att 

uppgifterna är för enkla eller att nivån är för låg, varför de inte ”tycker det är lönt att bry sig.” Det 

är lätt att se dessa elever som en typiskt understimulerad kategori och det finns helt klart ett uttryck 

från deras sida om att så är fallet, men den låga närvaron och de generellt låga studieresultaten 

omfattar inte bara dessa potentiellt understimulerade elever utan även det stora flertalet. 

 

3.3.4 Motkultur / Alternativkultur 

Liksom tidigare nämnt omtalar Åsa Bäckströms i sin avhandling att skateboardkulturen är en kultur 

som starkt präglas av sitt motstånd mot samhället och den kulturella hegemonin, och att detta sker 

genom såväl beteendemönster som genom visuella symboler. (2005:130ff.) Denna differentiering 

[avskiljande] av den egna kulturen, eller subkulturen om man så vill, påminner på många sätt om de 

processer som Willis omtalar, om än med andra symboler och andra handlingsmönster. (1981) 

Tydligast blir avskiljandet om man påtalar likheter med någorlunda närbesläktade subkulturer, till 

exempel bladare, alltså rullskridskoåkare. Då jag omtalat bladare i gruppdiskussionssammanhang 

har ett flertal av eleverna reagerat i det närmaste upprorsmässigt, särskilt då likheterna mellan 

kulturerna påtalas. Som svar på frågan om varför de (skatare och bladare) inte kan åka tillsammans 

och umgås, så blev ett av svaren att: ”De äckliga jävla bladarna åker sönder våra ramper och så 
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vaxar de alla kanter så att man slår ihjäl sig när man försöker åka på dem.” Uttalandet är ett i 

mängden av negativa utlåtanden om bladare, men dock ej det grövsta. Det som möjligtvis särskiljer 

detta uttalande är att det faktiskt informerar om möjliga anledningar till varför skatare inte drar jämt 

med bladarna. 

 

Avskiljandet är självfallet inte bara en kulturell praktik utan också ett sätt att skapa en gemensam 

identitet för att underlätta social samvaro inom skatekollektivet. Willis poängterar att 

differentieringsprocessen ”upplevs av de berörda som en kollektiv lärprocess vari jaget och dess 

framtid på ett avgörande sätt skiljer ut sig från de givna institutionella definitionerna, men av 

institutionens agenter upplevs den som sammanbrott, motstånd och oförklarlig opposition.” (1981: 

127) Avskiljandet påminner starkt om den identitetsskapande sociala kategorisering som Thornberg 

(2006) omtalar och som kan sammanfattas med att vi identifierar oss med vissa grupperingar, eller 

så kallade ingrupper, emedan vi tar avstånd från andra, så kallade utgrupper. (2006: 135) Men som 

Willis term antyder så handlar det också om ett konstruerande av (sub-)kulturen som sådan. 

 

I förordet till den svenska utgåvan av Fostran till lönearbete kan vi läsa att ”i individuerings-

processen ingår en frigörelseprocess, en protest mot just det tvång som institutionerna, framför allt 

familj och skola, utövar. Den protesten kanaliseras och artikuleras istället av tonårsindustrin. (1981: 

25) Liksom Åsa bäckström omtalar så spelar medier en viktig roll i skatekulturen och hon skriver 

att ”De brädåkare som ingår i min studie ger exempel på hur självet konstrueras och upprätthålls i 

förhållande till och i samspel med de medieprodukter som cirkulerar i kulturen.” (2005: 283) Denna 

iakttagelse går helt i linje med de observationer som jag nämner i avsnittet om eleverna gällande 

mediekonsumtion. 

 

Genom kopplingen mellan individ, kultur och mediala kapitalistiska drivkrafter, reproduceras 

föreställningar om skateboardkulturen som antiauktoritär och som en motståndskultur. De individer 

som är inbegripna i skateboardkulturen bejakar i olika utsträckning sådana föreställningar och som 

en del i den sociala positioneringen inom fältet levs dylika kulturella föreställningar ut, och blir på 

så vis till definierande drag i kulturen. Denna kulturella reproduktion positionerar också 

skateboardkulturen gentemot samhälleliga institutioner såsom skolan. 

 

Paul Willis skriver att ”När en motkultur är fullt utvecklad i skolan har dess medlemmar blivit 

mästare på att hantera det formella systemet och begränsa dess krav till ett absolut minimum.” 

(1981: 74) Jag vill i detta sammanhang hävda att det på skolan inte bara finns en motkultur (i form 

av skatekulturen), utan att skolan är genomsyrad av denna kultur, framförallt på grund av att 
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skateboardingen är en så dominerande dimension av skolan. Detta blir tydligt i såväl 

gruppdiskussionerna som i diverse informella sammanhang där många elever när de ombeds 

beskriva skolan använder benämningen ”fritidsgård”. Jag vill med detta inte säga att denna bild är 

rättvisande, utan snarare att detta är ett uttryck för motkulturens försök att omdefiniera villkoren för 

sin existens. Men man kan lätt förstå uppfattningen mot bakgrund av formuleringar som: ”Vårt mål 

är att sudda ut gränserna mellan skola och fritid. När lektionerna är slut befinner du dig mitt i 

Sveriges häftigaste skatepark och har möjlighet att jobba med foto och film eller bara umgås.” 

(2011-04-21. www.bryggerietsgymnasium.se) Denna formulering är författad mot bakgrund av den 

ambition som jag tidigare omtalat, nämligen att skapa ett fungerande skolsammanhang även för en 

elevkategori som normalt sett inte finner sig väl tillrätta i skolan, och det är inte svårt att se hur 

denna formulering (och bakomliggande tanke) kan betraktas ur vitt skilda perspektiv. 

 

Att skolan skulle kunna likställas med en fritidsgård är dock en uppfattning som inte delas av 

lärarna, och denna meningsskiljaktighet syns inte minst i betyg och närvarostatistik. De elever som 

lever efter sagda uppfattning är, vill jag hävda, offer för en – på ett individuellt plan – skadlig 

missuppfattning. Skadlig på så vis att den, liksom i Willis studie, kan tänkas leda till en liknande 

kulturell reproduktion av klasstillhörighet, alternativt till och med en än lägre position i samhällets 

sociala stratifiering än vad deras föräldrar över lag åtnjuter. För detta har jag dessvärre inget mer 

belägg än den logiska följden att låga betyg i gymnasiet försvårar möjligheterna att senare i livet 

exempelvis erhålla ett yrke med hög status. 

 

Huruvida det bland eleverna i urvalsgruppen ens är eftersträvansvärt att – så att säga – lyckas utifrån 

samhällets perspektiv, normer och värderingar (dess doxa) kan dock diskuteras. Då den motkultur 

som eleverna är medlemmar i, i viss mån positionerar dem emot samhället betraktas det generellt 

sett inte heller som ett nödvändigt ideal att lyckas utifrån samhällets gängse måttstock. Även om 

man med Bourdieus terminologi skulle beskriva urvalsgruppen som fattig på såväl kulturellt som 

symboliskt kapital i samhällets ögon, så handlar det likafullt om ett livsstilsval. Eleverna är snara att 

förklara att ”skateboarding är en livsstil”, och i enlighet med hur Bourdieu själv definierar detta, 

nämligen att ”Livsstilar är systematiska produkter av habitus”, (2002: 103) så handlar det här inte 

bara om en motkultur eller klassmässig predestination, utan om tillhörighet i en alternativkultur. 

Skateboardkulturen tillhandahåller ett alternativ till samhällets gängse spelregler och Bryggeriets 

Gymnasium tillhandahåller en hemvist för denna alternativkultur, dock inte utan den friktion som 

uppstår mellan elevernas alternativkultur och skolans, samt lärarnas sociala fält med dess specifika 

normer, regler och föreställningar. 

 

http://www.bryggerietsgymnasium.se/
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Ytterligare en förståelsemodell finner vi i den tidigare nämnda texten Tonåringars upplevelse och 

prestation i skolan – en fråga om klassbakgrund? (Persson. Skolkulturer, 2003) I både 

gruppdiskussioner, enkäter och observationer framstår (och framställer sig) flertalet av eleverna i 

min studie som luststyrda. Lindström m.fl. poängterar att fenomen och ”begrepp som ’intressant’ 

och ’roligt’ tillhör skilda diskurser” (Ibid.), och trots skolvärldens strävan mot ett lustfyllt lärande så 

är intressant kanske det bästa skolan kan hoppas på. Och emedan skateboardåkandet är just en rolig, 

lustfylld och framförallt frivillig fritidssysselsättning, så blir skolundervisningen till ett från 

vuxenvärlden påtvingat måste. Lindström m.fl. går vidare med att förklara att: 

 

”Begreppet ’intressant’ behöver däremot inte på samma sätt ställa skola och arbetsliv i skuggan. Det är 

fullt legitimt att tycka det kan vara intressant att lära sig något nytt eller utföra ett stimulerande arbete 

som inte är självvalt, dvs. är något man gör för sin försörjning fastän man – i en fiktiv situation – 

kanske skulle föredra att fiska, gå på bio eller klättra i berg.” (Ibid.) 

 

Till skillnad från vad citatet ovan säger så blir skateboardåkandet för de lågmotiverade eleverna i 

min studie inte en fiktion, utan ett lättillgängligt alternativ. 

 

4. Sammanfattande slutsatser 

Här nedan sammanfattas de slutsatser som man kan dra utifrån denna studie, samt en del ytterligare 

vidhäftade analyser. Avsnittet är för tydlighetens skull uppdelat i avsnitt vilka korresponderar med 

uppsatsens frågeställningar.  

 

4.1 Vad kan trivsel sägas representera utifrån de tillfrågade elevernas utsagor? 

Trivsel kan utifrån resonemangen i denna uppsats och mot bakgrund av den empiri som jag 

inhämtat förstås på lite olika plan. Dels kan vi konstatera att trivsel är något som är subjektivt 

upplevt i olika sammanhang och beroende av hur väl vi upplever oss vara i samklang med dessa 

sammanhang. Betraktat ur det sociologiska perspektiv som jag försökt anlägga – med sin grund i 

Bourdieus begreppsvärld – är vår tillvaro socialt konstruerad och vi befinner oss och verkar ständigt 

i olika sociala fält. Dessa sociala fält är alla konstituerade av specifika normer, föreställningar, idéer 

och symboler, som tillsammans utgör fältens doxa, och det är i mötet mellan vårt habitus och dessa 

fälts doxa som olika grad av trivsel uppstår, likt en känslomässig produkt av kohesionen mellan 

dessa båda komplex. 

 

Dels kan vi i elevernas utsagor och enkätsvar i avsnittet Resultat och analys finna ett tydligt belägg 
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för att trivsel ur elevernas perspektiv i stor utsträckning betraktas som effekten av ett positivt socialt 

klimat på skolan och i kompiskretsarna, ett relativt tillåtande ramverk på skolan, samt att det finns 

möjlighet att åka skateboard på skolan. Dessa faktorer bör kanske i ljuset av resonemanget i 

föregående stycke snarare betraktas som att de trivs på grund av att det finns ett socialt och 

kulturellt sammanhang på skolan som de fungerar i och upplever sig vara en del av. 

 

4.2 Varför trivdes eleverna så bra just på Bryggeriets gymnasium? 

Svaret på varför just de elever som ingår i urvalsgruppen trivs så bra på skolan, presenteras på sätt 

och vis under den föregående rubriken. Det hela tycks handla om att skolan har varit tämligen ärlig i 

framställningen av sig själv, såsom varandes en fristad för skateboarding, och därmed appellerat till 

en elevgrupp som har funnit sig väl i det sociokulturella sammanhang som skolan har att erbjuda. 

Här spelar självfallet skateboardingen och skateboardkulturen en stor roll som gemensam nämnare 

och som faciliterare av den målgruppsanpassning som det i slutändan handlar om. 

 

De motkulturella dimensionerna av skatekulturen, manifesterat i den stundom förekommande 

inkongruensen mellan lärare (samt undervisingsparadigm) och elever (och dessas habitus), borde 

mot bakgrund av de föreställningar som finns inom skatekulturen kring motstånd (mot bl.a. 

auktoriteter) verka som en stärkande faktor för det skatekulturella fältet och de som inbegrips däri. 

Skolan blir i vissa avseenden, trots sina försök att i sig inlemma skatekulturen, en motpart och 

överhet att opponera sig mot, vare sig det är genom aktivt motstånd eller ett passivt negligerande. 

Oavsett vilket så stärker det skateboardåkarnas vi-känsla. Skolans utsträckta hand i frågan om 

skateboarding och skatekultur tas förvisso emot, men det görs i huvudsak på elevernas villkor. 

 

Slutligen vill jag besvara frågan genom att hänvisa till avsnitt 3.3.1 Enkätresultat – Trivsel. I detta 

kunde vi konstatera att de sociala dimensionerna var av mycket stor betydelse för trivseln. Enkäten 

visade också att trivseln inte bara grundar sig i den sociala gemenskap som det skatekulturella fältet 

tillhandahåller, utan är långt mycket mer komplext och bygger på hela den sociala dynamik som 

skolan innefattar. Eller för att återknyta till en elevs enkätsvar: ”Vi är en liten familj.” 

 

4.3 Hur kom det sig att eleverna trots den höga graden av trivsel inte presterade 

högre resultat än andra skolor? 

Till att börja med ska det sägas att denna fråga på sätt och vis är felställd. Dels rör det sig om ett 

urval av skolans elever och studien bör kanske därför inte få företräda hela den spännvidd som 

skolan innefattar. Dels är det kanske orättvist att jämföra eleverna i studien med andra elevgrupper, 
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grupper med andra förutsättningar, ett annat habitus och andra skolerfarenheter. Jag har tidigare 

konstaterat att det rör sig om elever där många är lågmotiverade och har låg studievana, och i skenet 

av det och de siffror som presenterats i avsnittet 3.3.2 Enkätresultat – Studieresultat, har vi trots allt 

kunnat konstatera att elevgruppen de facto har genomgått en höjning av studieresultat sedan 

grundskolan. 

 

Skolverket anser, som indikerat i avsnitt 1.1 Trivsel i skolans värld, att trygghet och trivsel är 

viktiga element för att skapa goda förutsättningar för lärande. Detta är förvisso rimligt, och även om 

detta har ett empiriskt stöd, (Persson. 2003) så vill hävda att trivseln och trygghet inte alltid med 

nödvändighet har en positiv påverkan på studieresultat. Jag vill istället hävda att hög trivsel snarare 

verkar allmänt förstärkande av den rådande studieinsatsen. Alltså, att om en elev är motiverad i 

skolarbetet, så kommer hög trivsel att förstärka denna motivation. En elev som däremot är 

omotiverad i skolarbetet, men som ändock upplever en hög grad av trivsel i skolan, kommer 

generellt sett inte bli mer motiverad av den höga trivseln. Situationen på Bryggeriets gymnasium 

kompliceras av det faktum att skolan tillhandahåller en alternativ fysisk och kulturell arena för de 

mest lågmotiverade eleverna.  

 

Trivseln kontra studieresultaten kan vidare förklaras med att eleverna lyckas skapa en distans till 

skolans normer, då de i viss mån upplever skolan som en fritidsgård, och då de har 

skateboardkulturens normer och regler som en alternativkultur att falla tillbaka på när skolans krav 

blir för påträngande. Eleverna går i många fall i skolan för att de inte ser några andra rimliga 

alternativ och försöker under tiden att skapa sig så trivsamma omständigheter som möjligt. 

 

Situationen bör dock också ses i ljuset av att elevgruppen i min studie generellt sett kommer från 

studieovana förhållanden och att många av eleverna istället för att internalisera skolans doxa har 

kommit att stå i opposition emot denna. 

 

Även om det har gått decennier sedan Paul Willis genomförde sin studie kring pojkarna i 

Hammertown så är det svårt att inte slås av de likartade kulturella mönster som avtecknar sig. I båda 

fallen handlar det om ett skolsystem som inte är förmöget att överbrygga de kulturella (och 

klassmässiga) motsättningarna som samhället innefattar och i förlängningen inte förmår ge alla 

elever en likvärdig utbildning. Men med risk för att framstå som partisk vill jag här trycka på att 

detta inte är ett fel som ligger hos Bryggeriets gymnasium. Detta måste förstås som ett systemfel, 

där enskilda skolor är bakbundna av såväl styrdokument som av hur skolan som institution är 

inordnad. I fallet med Bryggeriets gymnasium ser vi åtminstone ett exempel på hur skolan kan nå 
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denna elevgrupp. Alla uppnår inte höga studieresultat, varvid vissa framtida dörrar stängs. Men, 

som både Malmö stads trivselenkät och min egen undersökning visar, så får i princip samtliga 

eleverna i studien positiva skolupplevelser med sig inför framtiden, och om vi ska tro Lindström 

m.fl. så väger trivseln och de goda erfarenheterna tyngre än höga betyg. Eller som det uttrycks i 

texten: ”Positiva skolupplevelser kan […] få elever att spänna bågen”. (Persson. Skolkulturer, 2003) 

 

4.4 Varför uppvisade många elever låga närvarosiffror trots påstådd trivsel? 

Mot bakgrund av resonemangen i avsnitt 3.3.3 Motkultur/Alternativkultur, torde den låga närvaron 

kunna förklaras med att eleverna dels är inbegripna i en kultur genom vars perspektiv skolan 

betraktas som en fritidsgård, där närvaro är (åtminstone delvis) valfritt, och dels att elevernas 

inbegripenhet i alternativkulturen gör att det som skolan har att erbjuda endast har en begränsad 

aktualitet och relevans för deras livsvärld, varpå närvaro blir svårare att motivera sig till. 

 

Som avhandlat tidigare trivs många av eleverna kanske inte med nödvändighet av de orsaker som 

en skola generellt sett önskar; att skolan av vissa upplevs utgör en kravlös frizon. Men att eleverna 

trivs på grund av att skolan inte ställer krav är inte heller en absolut sanning. Som jag har nämnt 

tidigare så ställer skolan krav, vilka på inga avgörande sätt skiljer sig från andra skolor, utan det 

handlar snarare om hur kraven betraktas ur alternativkulturens perspektiv. 

 

5. Diskussion 

Den här studien har bedrivits vid sidan om mitt ordinarie arbete och har därför kommit att dra ut på 

tiden. Att det empiriska underlaget i skrivande stund inte längre är pinfärskt kan såklart ordas om, 

men jag hoppas att jag gjort det tydligt att föremålet för studien dels har fokuserat på en ihållande 

trend på skolan, och dels att mina slutsatser går att placera in i ett större historiskt sammanhang, där 

framförallt Paul Willis studie påvisar att den här typen av problematik inte är något nytt. Sett i 

skenet av Bourdieus teorier om kulturell reproduktion, så kan man förstås ifrågasätta om man ens 

ska tillåta elever att ha skate på schemat, om det är så att detta riskerar att låsa dem i ett kulturellt 

fält vilket i värsta fall begränsar deras framtida valmöjligheter.  Men hur ser då alternativen ut? 

 

Frågan som man självfallet nödgas ställa sig är: Var hade de här ungdomarna befunnit sig och vad 

hade de ägnat sin tid åt om Bryggeriets gymnasium inte funnits? Ska de tvingas in i en rigid, 

oanpassningsbar skolkultur? Vissa av eleverna, företrädesvis de med en bakgrund i studievana hem 

och med positiva skolerfarenheter, skulle säkerligen lyckat alldeles utmärkt i snart sagt vilken skola 

som helst och med hårdare ställda krav. Men de övriga – de som säger att ”Hade det inte varit för 
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skaten så skulle typ nittio procent av eleverna här inte sökt till denna skolan”, eller ”Ibland orkar 

man inte gå till skolan, men gör det kanske ändå för att skata.” – vart hade de tagit vägen? 

Kontentan av min undersökning är kanske just det att skolan är en samhällsinstitution som i sin 

nuvarande utformning inte passar alla, för alla har olika förutsättningar – ett faktum som i 

skolsammanhang lett till inte bara kulturmässig integrationsproblematik, utan också klassmässig. 

Men, att Bryggeriets gymnasium har gjort något för att överbrygga denna problematik, och även om 

man inte har mandat att ändra på villkoren för skolans existens och strukturella betingelser, så kan 

man inom ramarna för dessa betingelser ändra på villkoren för elevernas existens i skolan. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Missivbrev 

Missivbrev 

Vid två tillfällen har din klass deltagit i en enkätundersökning om trivsel i skolan. 

Dessa båda enkätundersökningar genomfördes av Malmö stad för att kartlägga 

trivseln på Malmös gymnasieskolor. I båda undersökningarna framkom det att 

Bryggeriets gymnasium är en av Malmös mest trivsamma skolor. 

Det här resultatet har gjort att jag frågar mig vad det här beror på. Vad är det på 

skolan som gör att elever trivs? I det examensarbete som jag för närvarande bedriver 

har jag valt att försöka ta reda på dels om trivseln fortfarande är så hög som tidigare 

undersökningar indikerat, och dels vilka faktorer som är avgörande för att skapa en 

hög nivå av trivsel i skolan. 

Syftet med undersökningen är att utifrån ett elevperspektiv förklara vilka faktorer 

som är centrala i formandet av en trivsam och trygg skolmiljö på Bryggeriets 

gymnasium, hur kulturella faktorer spelar in, samt hur trivsel och trygghet inverkat på 

elevernas prestationer och närvaro i skolan. 

 

Ditt deltagande i undersökningen är helt anonymt och varken jag eller någon annan 

kommer att kunna knyta dig till de svar som du ger i enkäten. Informationen som 

inhämtas kommer enbart att bearbetas av mig och jag kommer i största möjliga mån 

anonymisera vilken klass som deltar i studien. 

 

Tack för din medverkan! / Erik von Schantz 

 

 

 

 



47 

Bilaga 2 – Enkät 

Enkät – Trivsel i skolan 

1. Kommer från 

 
Malmö □     Annan ort □, nämligen: __________________ 

 

2. Boende 

 
Bor själv                                 □    Med partner                      □ 

 
Hos båda vårdnadshavare   □    Hos en vårdnadshavare   □    

 
Med en eller flera kamrater □    Annat:                                □    

 

 

3. Vad är trivsel för dig? Beskriv med egna ord. 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
 

 

4. Hur trivs du i skolan? 

Inte alls Ganska dåligt Ganska bra Mycket bra 

□ □ □ □ 
 

 

5. Vad är det som gör att du trivs i den utsträckning som du angivit ovan? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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6. Hur viktigt anser du det är att man trivs i skolan? 

Inte alls viktigt Ganska oviktigt Ganska viktigt Mycket viktigt 

□ □ □ □ 
 

 

7. Hur skulle du beskriva dina studieresultat i de teoretiska ämnena? 

Mycket dåliga Ganska dåliga Ganska bra Mycket bra 

□ □ □ □ 
 

 

8. Hur skulle du beskriva dina studieresultat i skateboardkurserna? 

Mycket dåliga Ganska dåliga Ganska bra Mycket bra 

□ □ □ □ 
 

 

9. Vad siktar du på att ha för genomsnittligt betyg? 

Icke godkänt Godkänt Väl Godkänt Mycket väl godkänt 

□ □ □ □ 
 

 

10. Vad har du i genomsnittligt betyg? 

Icke godkänt Godkänt Väl Godkänt Mycket väl godkänt 

□ □ □ □ 
 

11. Anser du att trivseln påverkar dina resultat i skolan, och i så fall på vilket sätt? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 
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12. Hur viktiga upplever du att följande faktorer är för att du ska trivas i skolan? Gradera. 

Skolinterna faktorer Inte alls 

viktigt 

Ganska 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Att ha vänner i skolan □ □ □ □ 
God relation till lärare □ □ □ □ 
God relation till mentorer □ □ □ □ 
God relation till övrig personal på 

skolan 
□ □ □ □ 

God relation till skatehallens personal □ □ □ □ 
God stämning på skolan □ □ □ □ 
God stämning i klassen □ □ □ □ 
Bra klassammanhållning □ □ □ □ 
Arbetsro under lektionerna □ □ □ □ 
Goda studieresultat □ □ □ □ 
Att ha hög motivation □ □ □ □ 
Att syftet med undervisningen är 

tydligt 
□ □ □ □ 

Arbetsmetoder som passar dig □ □ □ □ 
Social trygghet i skolan □ □ □ □ 
Fysisk trygghet i skolan □ □ □ □ 
Möjlighet att påverka □ □ □ □ 
Att bli tagen på allvar □ □ □ □ 
Din egen inställning □ □ □ □ 
Egen faktor: 

 

 

□ □ □ □ 

Skolexterna faktorer Inte alls 

viktigt 

Ganska 

oviktigt 

Ganska 

viktigt 

Mycket 

viktigt 

Att ha vänner utanför skolan □ □ □ □ 
Att ha pojk-, eller flickvän □ □ □ □ 
Ekonomisk trygghet utanför skolan □ □ □ □ 
Social trygghet utanför skolan □ □ □ □ 
Fysisk trygghet utanför skolan □ □ □ □ 
Att ha fritidsintressen □ □ □ □ 
God relation till föräldrar □ □ □ □ 
God relation till andra vuxna □ □ □ □ 
Egen faktor: 

 

 

□ □ □ □ 
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13. Hur skulle du beskriva din relation till följande individer och grupper? 

 Mycket 

dålig 

Ganska 

dålig 

Ganska 

bra 

Mycket 

bra 

Nära vänner □ □ □ □ 
Kamrater utanför 

skolan 
□ □ □ □ 

Eventuell partner □ □ □ □ 
 

Familj     

Mamma □ □ □ □ 
Pappa □ □ □ □ 
Eventuella syskon □ □ □ □ 
 

Skola     

Lärare □ □ □ □ 
Mentorer □ □ □ □ 
Klasskamrater □ □ □ □ 
Skatehallens personal □ □ □ □ 
Övrig skolpersonal □ □ □ □ 
 

 

 

14. Hur tycker du att en skola ska vara för att man ska trivas där? 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

 

 

 


