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Sammanfattning

Denna uppsats bygger på en kvalitativ studie av sex gymnasieelevers tankar kring 

förberedelsen inför vuxenblivandet samt skolans och familjens vägledande betydelse i denna 

process. Ungdomarnas verklighet stödjer de senmoderna teorierna om att dagens ungdomar 

försenas i sitt vuxenblivande i och med att studietiden har förlängts och därmed försenas även 

inträdet i arbetslivet. Ur samtalen med dessa ungdomar får vi inte bilden av att familjen och 

därav traditionen spelat ut sin roll, så som de senmoderna teoretikerna menar. Tvärtom 

framkommer det tydligt att familjen fortfarande innehar den centrala vägledande rollen i dessa 

ungdomars liv och leverne. 

Skolans roll i respondenternas förberedelse inför steget efter gymnasiet är inte 

samstämmig, då individualismen präglar några av informanterna, som ger uttryck för en mer 

långtgående individualiserad syn på sitt vuxenblivande. Detta resulterar i att dessa ungdomar 

starkt betonar sitt eget individuella ansvar framför skolans vägledande betydelse. 

Resultatet av denna studie visar att dessa ungdomar har bristande kunskaper vad gäller den 

praktiska delen i samhällssystemet samt att deras kunskapsnivå skiljer sig åt beroende på vilka 

kurser av ämnet samhällskunskap de har läst. Det är tydligt att de som har läst 

samhällskunskap C besitter mer kunskaper kring det praktiska i samhället.

Som blivande samhällskunskapslärare anser vi att eleverna har rätt till denna kunskap 

oavsett gymnasieprogram, därav borde en obligatorisk kurs som belyser det praktiska 

aspekterna av samhällssystemet införas under det sista året på gymnasiet.
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Abstract

This paper is based on a qualitative interview study of six students at upper secondary 

school, their thoughts about the preparation of becoming an adult and the school and the 

family’s guidance in this process. The youths experiences support the late modern theories 

that today’s youth delay in their process of becoming adults because of the fact that the

education takes longer time, therefore delaying the entering in work life. Conversations with 

the youths did not show, that family, and the traditions did not play a major role in making 

these decisions like it did before, regarding to late modern theoreticians mean. On the

contrary, the interviews show clearly that, family still has the central guiding role in these 

youths life.

The role of school in the respondent's preparations after the upper secondary school is not 

clear cut, as individualism characterizes some of the informant’s account. For instance, they 

think the school doesn't play a considerable role in preparing them, but they see their career 

choices as dependent on their individual’s decisions and their own responsibility. 

The result of this study shows that the young people lack relevant knowledge when it 

comes to the practical part in the system of society and their knowledge level

separates depending on what subjects they've read in school. It is clear that those who have

studied social studies at C-level have more knowledge about the practical society.

As future teachers we think that the students have the right to this knowledge despite 

which program they choose, therefore during the third at the upper secondary school we 

should introduce an obligatory course that illuminates the practical aspects of the society 

system.
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Förord

Vårt intresse för hur ungdomar resonerar kring förberedelsen inför vuxenblivandet och 

familjen och skolans vägledande betydelse i denna process väcktes av vår tidigare uppsats där 

vi skrev om ungdomarnas syn på familjebildning, samhälle och den egna identiteten. Detta 

intresse förstärks av att vi som blivande samhällskunskapslärare dels är i behov av större 

förståelse kring ungdomars förberedelse inför vuxenlivet, samtidigt som vi som lärare 

kommer att vara en påverkande del i denna process. Vårt mål med denna studie är att utifrån 

kunskap om denna process kunna handleda våra kommande elever på bästa tänkbara sätt i 

deras inträde i vuxenlivet.

Denna studie har inte varit möjlig utan de sex gymnasieelever, vars röster denna studie 

bygger på. Därav vill vi ödmjukast rikta ett stort tack till ert värdefulla deltagande. Denna 

studie hade inte heller kommit till stånd utan de givande diskussioner med vår handledare, 

Daniel Persson Thunqvist. 

Daniel, vi tackar dig för den goda handledning, de uppmuntrande orden och ditt 

engagemang, vilket varit oss givande i denna studie.
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1. Inledning

Ungdomar av idag anses vara födda och uppvuxna i ett samhälle vilket beskrivs som 

individualiserat och globaliserat. I ett sådant samhälle anses individen vara osäker och 

ambivalent inför olika tänkbara framtider, och tvingas att reflektera och att lära sig att hantera 

vardagslivets osäkerhet, menar de moderna samhällsteoretikerna. Den tyska sociologen Beck 

och den brittiska sociologen Giddens är samstämmiga, om att individualisering är ett faktum i 

det senmoderna samhället. De senmoderna teoretikerna är eniga om att familjen, traditioner

och andra auktoriteter idag, har en mindre vägledande roll i ungas vuxenblivande och 

etablering i arbetslivet än tidigare. Den enskilda individen har friheten och ansvaret att genom 

sina egna val och handlingar skapa sitt eget liv och sin egen identitet. För att de unga skall 

kunna göra sina egna val, behöver de vägledning och förberedelser inför det vuxna livet med 

allt vad det innebär. Denna vägledning tycks idag komma mer från massmedia, vänner och till 

viss del från skolan. Förståelsen av ungdomarnas situation ur ett sociologiskt perspektiv 

förutsätter att man betraktar samspelet mellan de förändringar som sker i hela samhället så 

som försörjningsvillkoren, vilka har störst påverkan på ungdomarna.1

Jag är liksom 18 så det känns liksom det är väldigt mycket som 
man inte kan, typ hur det fungerar med bostadsrätt och så. 
Egentligen så känner man sig vilse nu. Det är en termin kvar och 
man vet inte riktigt vad man ska göra efter, vad som ska händer 
och sådär. Det är sånt här känns det som man inte lär sig mycket 
av systemet, det är mer föräldrarna som får lära en sånt där. Vi 
läser ändå samhällskunskap C nu och vi har inte haft någonting 
om hur man ska klara sig själv och så där, så skolan ska ha med 
som någon form av kurs. 2

Citatet ovan, som vi erhöll under en intervju för en tidigare uppsats, fick oss att vilja gå 

djupare för att se hur ungdomar förbereder sig inför livet efter skolan. Som framgår i citatet är 

den här ungdomen inte förberedd inför det som kommer efter gymnasiet, vilket vi ser som 

oroande. Vi ser detta som en brist från skolans och familjens håll. Enligt Läroplan för de 

frivilliga skolformerna3, har skolan i samverkan med hemmen till uppgift att förbereda 

eleverna inför ett deltagande i samhället. Detta är något som eleven i citatet ovan inte verkar 

                                                
1 Hagström, Tom, 1999 (red), Ungdomar i övergångsåldern – handlingsutrymme och rationalitet på väg in i 
arbetslivet. Studentlitteratur, Lund. s.58
2 Ur Ahmad, Sura och Elmér, Birgitta, intervjustudie från 2007-12-06
3 Läroplan för de frivilliga skolformerna – Lpf 94, www.skolverket.se Hämtad: 2008-04-03
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ha erhållit fullt ut. Vi ställer oss därför även frågan, vilken roll vi som blivande 

samhällskunskapslärare kommer att inneha i elevers förberedelser inför vuxenlivet. 

1.1 Syfte och frågeställningar

Vårt syfte med denna studie är att erhålla en djupare förståelse kring hur ungdomar 

förbereder sig inför vuxenlivets praktiska delar i det postmoderna samhället, där utvecklingen 

sker snabbt och går emot ett mer individualistiskt tänkande. Det som kommer att betonas är 

huruvida sex elever, från årskurs tre på ett studieförberedande gymnasieprogram, känner sig 

förberedda inför det direkta steget efter studenten. Vi vill även se vilken roll hemmet och 

skolan har i denna förberedelse, utifrån ungdomarnas egna perspektiv.

Ur ett didaktiskt perspektiv vill vi undersöka hur skolan genom samhällskunskapen skall

kunna hjälpa ungdomarna i förberedelsen inför övergången till vuxenlivet. Detta för att vi 

som blivande gymnasielärare skall kunna handleda eleverna och förbereda dem på bästa 

tänkbara sätt.

Sociologisk frågeställning

 Hur förbereder sig ungdomar för övergången från ungdomstid till vuxenliv?

 Vilken vägledande roll har familjen och skolan i denna övergångsprocess?

Didaktisk frågeställning

 Hur kan skolan genom ämnet samhällskunskap hjälpa ungdomarna i förberedelserna 

inför övergången till vuxenlivet?

1.2. Avgränsningar

Uppsatsen är empiriskt avgränsad till sex enskilda intervjuer med ungdomar ur årskurs tre 

på ett studieförberedande gymnasieprogram. Vi anser att det kommer att ge oss en förståelse 

kring studiens ungdomars sätt att se på sina förberedelser samt familjens och skolans 

vägledande roll i denna förberedelse. Genom det erhåller vi en bild av hur våra unga 

informanter tänker kring våra teman. Undersökningen utgår från ett sociologiskt perspektiv, 

varpå vi använder oss av Beck, Giddens och Ziehe. Dessa teoretiker har hög aktualitet och 

relevans i den bredare samhällsdebatten om det senmoderna samhället. Det betyder att deras 

teorier berör vår tid, som vi idag lever i och därmed begränsar vi oss i första hand till dessa 

teoretiker.
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I denna studie undersöks ungdomarnas vuxenblivande i relation till institutionella praktiker 

samt sociala och kulturella förändringar i samhället. Därför finner vi ömsom samspelta 

ömsom motsägande teorier av Waara, Löfgren, Hagström och Johansson, relevanta då de i sin 

analys av vuxenblivandet relaterar till den sociala och kulturella praxis som är i ständig 

förändring. De har forskat om ungdom och vuxenblivandet ur ett sociologiskt perspektiv med 

koppling till senmodern teoribildning.

För den didaktiska delen kommer vi att använda oss av skolverkets läroplan för de 

frivilliga skolformerna som förkortas Lpf 94, samt kursmålen för samhällskunskap på 

gymnasienivå och dess mål att eftersträva som gymnasielärare. Vi kommer även att 

utgå från vårt empiriska material bestående av elevintervjuer och en kort intervju med 

en samhällskunskapslärare.

1.3. Begreppsdefinition

I det här avsnittet definierar vi några centrala begrepp som går att tolka på olika sätt. Dock 

är det en preliminär definition, begreppen liksom gränserna mellan ungdomstid och vuxenliv 

är komplexa och mångbottnade, vilket kommer att behandlas mer i den teoretiska delen. I 

följande ordning har vi valt att specificera följande begrepp: familj, ungdom,

övergångsåldern, vuxenblivande, vuxen, identitet och globalisering. Vi definierar

begreppen i enlighet med ett sociologiskt perspektiv.

Familj: ”En familj är en grupp personer som är sammankopplade med varandra genom 

släktband och det är de vuxna som har ansvar för de yngre.”4

Ungdom: ”Ett samlande begrepp för unga människors livsmönster när de försöker lösa 

uppgiften att utvecklas till självständiga, kulturellt kompetenta och handlingsförmögna 

individer, kvalificerade för ett vuxenliv i ett moderniserat kapitalistiskt samhälle.”5

Övergångsåldern: ”… underförstår att förändringen kan fastställas utifrån någorlunda väl 

definierade positioner som anger vad man går från och till”.6

Vuxenblivande: ”… att individen genomgår en mognadsprocess i förhållande till det 

vuxna livets krav och förväntningar.”7

Vuxen: ”… är individen då han eller hon vet vilka förväntningar som finns och när man 

skall uppfylla dessa förväntningar.”8

                                                
4 Giddens, Anthony, 2003, Sociologi. Tredje upplagan, Studentlitteratur, Lund. s.170
5 Löfgren, Anders, 1990, Att flytta hemifrån – Boendets roll i ungdomars vuxenblivande ur et situationsanalytiskt 
perspektiv, Studentlitteratur, Lund., s.30
6 Hagström, Tom, 1999, s.7
7 Waara, Peter, 1996, Ungdom i gränslad, Peter Waara & Boréa Bokförlag, Tryck: Smegraf, Smedjebacken s.37
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Identitet: Identitet är människans uppfattning om vem hon är i sin egen person och i 

relation till andra. Giddens kategoriserar två typer av identitet, nämligen personlig identitet 

och social identitet. Personliga identiteten är en pågående utvecklingsprocess av individens 

uppfattning om sig själv, och hur han/hon vill framhålla sig i sin omgivning. Social identitet 

är den som andra tillskriver en person.9

Globalisering: en beskrivning av de processer som eskalerar ömsesidigt beroende av de 

relationer som sträcker sig över hela världen. Det har både sin påverkan på världsliga system 

och personliga angelägenheter, vilket påverkar allas vardag. 10

1.4 Disposition

Under kapitel två redogör vi för vår metod där vi kartlägger hur vi metodiskt gått tillväga 

för insamling av empiriskt material, vilket vi gör genom att gå igenom vilken metod vi valt, 

varför och hur metoden fungerat i denna studie. Därefter följer kapitel tre som utifrån teori 

och forskningsläge, behandlar studiens central teman, nämligen ungdom i det senmoderna 

samhället dess vuxenblivande och övergångsprocessen samt familjens och skolans betydelse i 

denna process. Kapitalet innehåller en avlutande sammanfattning av de berörda teorierna. Vi 

går igenom den teori och den tidigare forskning som finns inom vårt studieområde. 

I kapitel fyra bearbetas vårt empiriska material som börjar med en presentation av 

informanterna och bygger på sex ungdomars röster samt en intervju med en 

samhällskunskapslärare. Kapitlet avslutas med en sammanfattning. I kapitel fem kommer vår 

analys och diskussion, där vi ser till teori och empiri i diskussionen av det empiriska 

materialet. Under kapitel sex gör vi en reflektion av den metod, som studien bygger på, för att 

se till resultatets rimlighet. I kapitel sju, som består av vår slutsats, besvaras studiens

frågeställningar.

Uppsatsen avslutas med kapitel åtta som innehåller en didaktisk del, där vi redovisar vårt 

didaktiska förslag. Detta förslag baserar sig på uppsatsens resultat.

I slutet av varje kapitel kommer en didaktisk del att redovisas under egen rubrik

                                                                                                                                                        
8 Waara, Peter, 1996, s.38
9 Giddens, Anthony, 2003, s.43 - 44
10 Ibid. s.63 - 84
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2. Metod
I detta kapitel beskrivs den intervjustudie, som uppsatsens resultat baseras på. Först 

beskrivs och motiveras valet av metod samt intervjustudiens olika metodiska moment 

gällande urval, tillvägagångssätt, analys och bearbetning. Detta följs av ett resonemang om 

viktiga metodologiska överväganden i termer av etik, förtjänster och begränsningar med den 

valda ansatsen. Vi kommer i detta kapitel att redogöra för den didaktiska delen i varje 

metodavsnitt då denna uppsats utgår, förutom utifrån ett sociologiskt perspektiv, även från ett 

didaktiskt perspektiv.

2.1. Val av metod

För att erhålla en djupare inblick i ungdomars syn på deras förberedelse inför vuxenlivet, 

samt vem eller vad som vägleder dem, anser vi att kvalitativa intervjuer är den mest fruktbara 

metoden för att kunna besvara våra frågeställningar. Vi har valt att framförallt utgå från

Brymans, Dalens och Kvales metodböcker i sökandet efter en metod för hur vi skulle 

genomföra våra intervjuer.

Denna studie har vi genomfört på ett abduktivt sätt, det vill säga, vi växlar mellan teori och 

empiri i undersökningen. Teorierna ger oss en bred förståelseram gällande spänningen mellan 

ungdomstid och vuxenliv, samt vitala nyckelövergångar i ungas vägar ut i vuxenlivet. Denna 

förståelseram har varit viktig för att precisera och teoretiskt förankra de teman som väglett 

intervjuerna liksom fungerat som en tolkningsram vid tolkningen av de empiriska resultaten. 

Dock har vi gett förtur åt informanternas perspektiv och erfarenheter och varit öppna för att 

modifiera teorierna i relation till det empiriska materialet. I denna mening ligger 

tyngdpunkten på ett induktivt förhållningssätt. Sex semistrukturerade intervjuer har 

genomförts utifrån en intervjuguide, med öppna frågor för att kunna ställa nya frågor som en 

uppföljning kring de svar vi får av intervjupersonerna. 11 Det kan förhoppningsvis hjälpa oss, 

att få fram hur intervjupersonerna upplever sin värld och sitt liv, vilket kräver mer flexibilitet 

av intervjuaren.

För den didaktiska delen har vi genomfört en semistrukturerad intervju med en lärare i 

samhällskunskap på gymnasienivå. Semistrukturerad intervju är den mest använda

intervjumetoden, i och med att man utgår från en strukturerad intervjuform som gör att 

intervjuaren känner sig tryggare. Samtalen i en semistrukturerad intervju fokuserar på, av 

intervjuaren, förutbestämda ämnen.12

                                                
11Bryman, Alan, 2002, Samhällsvetenskapliga metoder. Liber ekonomi, Berlings Skogs, Trelleborg. Del III.
12 Dalen, Monica, 2007, Intervju som metod, Gleerups, Korotan Ljubljana, Slovenien/InterGraf AB, Malmö, s.31
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2.2. Utformning av intervjuguide

Vi diskuterade fram två teman utifrån våra frågeställningar, det vill säga: nutid och 

framtidsvisioner, samt familjens och skolans vägledande roll. Utifrån dessa två teman 

formulerade vi vår intervjuguide, (se bilaga A). Intervjuguiden för vår lärarintervju, bestod av 

tre huvudfrågor som gav möjlighet till följdfrågor, (se bilaga B)

Dalen hävdar att ens intervjuguide alltid måste testas i provintervjuer, för att kunna få en 

nyttig feedback på hur väl frågorna är utformade.13 Vi lät vår intervjuguide genomgå en

pilotundersökning, vilket innebär en förstudie i metodprövande syfte till en större 

vetenskaplig undersökning. Det visade på oklarheter och svårigheter som vi kunde 

omformulera, ta bort eller lägga till, tills vi blev nöjda med våra frågeformuleringar. Under 

vår pilotstudie framkom att vissa frågor var väldigt lika varandra, men med viss nyansering, 

varpå vi valde att behålla dem och istället vara noggranna med betoningar vid intervjuerna. 

Det framkom även att det var mer lämpligt att ställa frågorna kring framtidsvisioner, innan 

man går in på frågorna rörande nuläget, detta för att de senare kan uppfattas som mer 

personliga och utlämnande. Dalen rekommenderar att inleda en intervju med den typ av 

frågor som gör att informanter känner sig avslappnade, det vill säga, frågor som rör mer 

generella ämnen. Sådana typer av frågor bör emellertid ställas då och då under samtalen, för 

att kvarhålla den avslappnade tillvaron.14

2.3. Urval 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar ansåg vi, att våra intervjupersoner borde komma 

från teoretiska gymnasieprogram, då elever på yrkesförberedande program i viss mån redan 

vet hur deras kommande arbetsliv kommer att se ut.15 Det finns redan studier genomförda av 

ungdomar som läser på yrkesförberedande program, vilket delvis kommer att redovisas under 

tidigare forskning. Vi ansåg vidare att sex informanter skulle vara tillräckligt för att ge oss ett 

bra underlagsmaterial för att besvara våra frågeställningar. Det kan tyckas att sex intervjuer är 

i minsta laget, men som Dalen klargör så måste man ta hänsyn till den tid som bearbetning av 

intervju kräver, därför bör antalet informanter inte vara för stort.16

Vi utgick från ett strategiskt urval, genom att vända oss till en gymnasieskola i en större 

stad i mellansverige, eftersom vi där hade tillgång till mentorer, vilket underlättade tillgången 

till elever. Ur denna gymnasieskola gjorde vi ännu ett strategiskt urval, då vi valde tre klasser 
                                                
13 Dalen, Monica, 2007, s.37
14 Ibid. s.31
15 Waara, Peter, 1996, s.55
16 Dalen, Monica, 2007, s.54
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i årskurs tre. Ur dessa klasser ställde sex frivilliga, relevanta, informanter upp, fyra kvinnliga 

och två manliga. Vi har strävat efter ett varierat urval, där båda könen varit representerade, 

dock är inte syftet att kunna generalisera i statistisk mening utifrån detta, utan endast för att få 

den variation i material som är relevant för studiens syfte. Detta för att få en tydligare bild så 

att svaren inte bara är utifrån ett könsperspektiv. Vi hade ingen avsikt, att utifrån vårt syfte 

eller våra frågeställningar, se det ur ett etniskt eller klassrelaterat perspektiv. Därmed tog vi 

inte hänsyn till detta vid urvalet av informanter.

Vi har utifrån den etiska aspekten kring målsmäns samtycke, valt att vända oss till 

ungdomar som går tredje året på gymnasiet, det vill säga, att de är över 18 år. Vi har även valt 

dessa informanter utifrån, att de själva kan se tillbaka på sin ungdomstid, samtidigt som de 

kan se framåt mot sin kommande vuxentid, då de befinner sig i en övergångsfas dem emellan.

De sex intervjupersonerna fick vi kontakt med genom att vi först tog kontakt med deras 

mentorer. Därefter tog vi kontakt med eleverna under lektionstid, för att fråga samtliga om 

intresse fanns för att genomföra en intervju kring förberedelse inför arbetsliv och vuxenliv 

samt familjens och skolans vägledande roll i detta.

Då den intervjuade samhällskunskapsläraren är en av våra mentorer under vår 

verksamhetsförlagda utbildning och även den person vi gått genom för att finna våra 

elevinformanter, föll det sig naturligt att fråga vederbörande om vi fick möjlighet att 

genomföra en intervju, kring hur vederbörande gör för att förbereda sina elever inför steget 

efter gymnasiet.

2.4. Genomförande av intervjuer

För att eliminera riskerna av yttre påverkan, och för att informanterna skulle känna en 

trygghet i miljön, valde vi att genomföra intervjuerna enskilt och i ett avskilt rum på deras 

skola. Detta för att situationen skulle vara ostörd och att ingen annan än de i rummet skulle ha 

tillgång till samtalen. Vi började intervjuerna med allmänna frågor, för att det skulle vara 

lättare att få intervjupersonerna att börja samtala. Intervjuerna spelades in på band, vilket 

gjorde det lättare för oss att fokusera på informanterna, då vi inte behövde anteckna svaren. 

För att få en mer avslappnad stämning och för att informanterna skulle känna sig väl 

behandlade valde vi att utifrån deras önskemål bjuda på tilltugg under samtalen.

Våra informanter upplystes om syftet med vår studie och om vilka ämnen som kommer att 

beröras vid intervjun. De informerades även om att de hade möjlighet att avbryta sitt frivilliga 

deltagande om de så ville. Informanterna försäkrades om att all identifiering av dem är 

omöjlig, och att den inspelade informationen endast kommer att användas av oss personligen, 
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för just denna studies ändamål. Då intervjuundersökningar består av möten mellan 

intervjuaren och informanten är konfidentialitetskravet än mer viktigt.17 Eftersom våra 

informanter är myndiga var vi inte i behov av att ha någon vårdnadshavares samtycke, 

däremot har vi erhållit informanternas egna samtycke.18

Vår uppgift som intervjuare var att på ett personligt och engagerat sätt, vägleda 

informanten till att utveckla sina svar, genom uppföljningsfrågor när så behövs. För att kunna 

göra detta måste intervjuaren enligt Kvale vara kunnig inom det område som undersöks. 

Intervjuaren måste också behärska konsten att samtala vilket intervjuaren till viss del kan lära 

sig genom att läsa böcker inom ämnet men även genom att studera andra mer erfarna 

intervjuare. Det bästa sättet att lära sig är dock genom att själv genomföra egna intervjuer 

gång på gång. Kvale beskiver tio kvalifikationskriterier för intervjuare, dessa har vi stävat 

efter att leva upp till under intervjun med våra informanter.19 (Se bilaga C)

För att erhålla kunskap kring hur en gymnasielärare inom ämnet samhällskunskap gör i sin 

undervisning för att förbereda sina elever inför vuxenblivandet, valde vi att samtala med 

samhällsläraren, Gustav, kring tre frågor. Vi spelade in samtalet för att fokusera på samtalet

och det transkriberades sedan. Samtalet med gymnasieläraren kompletterar intervjuerna med

gymnasieeleverna angående skolans roll, vilket ger oss en bredare bild. Denna ligger till 

grund för vår didaktiska del i uppsatsen.

2.5. Analys och bearbetning av material

Intervjuerna transkriberades genom att vi skrev ner samtalen ord för ord, och de 

sammanställdes efter de två teman som vi utgår från i vår intervjuguide. Forskaren eller 

intervjuaren bör själv transkribera sina intervjuer, då det kan vara ett bra tillfälle för 

vederbörande att lära känna sitt empiriska material. Vi läste igenom intervjuerna flera gånger, 

och hittade både likheter och skillnader i informanternas svar. Den tematiska uppdelningen 

underlättade för oss, så vi kunde se hur ungdomarna skiljer sig i sina resonemang kring ett och 

samma tema.

Vi upptäckte att det var svårare för dessa ungdomar att besvara frågan om vem de är, samt 

frågan om de som individer känner att de klarar av de stora och snabba förändringar som sker 

i och med att samhället blir mer och mer individualistiskt. Vad gäller intervjun med 

samhällsläraren framkom inte precis de svar som vi förväntat oss, utan läraren höll samtalet 

                                                
17 Dalen, Monica, 2008, s.23
18 Bryman, Alan, 2002, Del. IV
19Kvale, Steinar, 1997, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, s.136 - 139
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och svaren på en mer generell och övergripande nivå, där demokratin kom att vara i centrum 

för ungdomars förberedelse inför vuxenlivet.

2.6. Etiska aspekter

Vid intervjugenomförandet utgick vi från Vetenskapsrådets20 fyra huvudkrav gällande 

forskningsetiken inom samhällsvetenskaplig forskning. Det grundläggande 

individskyddskravet kan uppdelas i fyra allmänna huvudkrav på forskningen, nämligen 

informationskrav, konfidentialitetskrav, nyttjandekrav och samtyckeskrav. Dessa fyra krav 

innebär följande:

Informationskravet: Det innebär att de av forskningen berörda delges information kring 

syftet med undersökningen och hur den kommer att genomföras. Vidare bör forskaren 

meddela undersökningsdeltagarna om vilka villkor som gäller för deras deltagande samt att de 

själva bestämmer över sitt deltagande och att de har rätt att avbryta sin medverkan. Deltagarna 

skall även informeras om den projektansvariges namn och institutionsanknytning för att 

underlätta kontakten med ansvarig forskare. Deltagarna skall erhålla information om att all 

information som framkommer vid intervjun skall behandlas konfidentiellt. Informanternas 

identitet får aldrig röjas, och att materialet förstörs efter forskningens avslut, då materialet 

enbart får användas för den specifika forskningen, som forskaren erhållit medgivande kring av 

informanterna. Sådan information skall ges muntligt eller skriftligt.

Samtyckeskravet: Undersökningsdeltagarna har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskaren måste erhålla undersökningsdeltagarens samtycke. Är deltagaren under 

15 år, bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare. Om deltagaren i 

efterhand eller under undersökningsprocessen, begär att få strykas ur ett forskningsmaterial,

bör detta krav tillmötesgås så långt som möjligt.

Konfidentialitetskravet: Frågan om konfidentialitet är det samma som frågan om 

offentlighet och sekretess.  Alla identifierbara uppgifter kring deltagare skall nedtecknas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt, att vederbörande inte kan identifieras av obehöriga. 

Konfidentialitet är synnerligen viktigt när det gäller individer eller grupper, som i en eller 

annan aspekt anses vara utsatta eller har lätt igenkännliga särskiljande drag.

Nyttjandekravet: Det samlade materialet för forskningsändamål får inte användas, utlånas 

eller säljas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Allmänt kan 

insamlade material för forskningsändamål endast användas eller utlånas till andra forskare, 

                                                
20 Vetenskapsrådet; Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning,
www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf  Hämtad: 2008-04-30
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som tar på sig de förpliktelser mot undersökningsdeltagare som de ursprungliga forskarna 

utlovat deltagaren.21

2.7 Metoddiskussion

Vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning för att erhålla en större förståelse, och 

genom det, bättre kunna besvara våra frågeställningar. Andra relevanta metoder som vi valt 

bort är till exempel enkät, som dels är av kvantitativ art samt ger större möjlighet till bredd 

och statistisk generaliserbarhet, men som inte förmår att fånga beskrivningar och upplevelser 

såsom intervjupersonerna själva formulerar dem med egna ord. Ett annat alternativ är 

gruppintervju. Risken med den senare metoden är att informanterna då hade kunnat påverka 

varandra i deras åsikter, och svaren kunde av den anledningen ha blivit alltför likformiga och 

påverkbara av andra i gruppen starkare element. I en kvalitativ intervju är det respondentens 

ståndpunkter som står i fokus. Respondenten erhåller därmed ett större svarsutrymme, och 

genom det kan vederbörande betona det som han/hon lägger störst vikt vid. Detta förutsätter 

att intervjuprocessen är flexibel och följsam, beroende på hur svaren lyder.22

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket gjorde att vi utgick ifrån en 

intervjuguide. Frågorna vi använde oss av finns i vår intervjuguide. Vi valde att använda oss 

av denna metod för att den ger en viss flexibilitet, dels för att intervjupersonen själv kan välja 

hur han/hon vill svara, och det ger oss möjligheter att ställa följdfrågor till svaren vi får. Till 

skillnad mot den ostrukturerade intervjun, förvärvar vi ett tydligare mönster att följa, och vi 

får en större frihet. Våra intervjuer blev inte begränsade inom sina egna ramar. Följdfrågorna 

gjorde att vi erhöll en bredare och djupare bild av intervjupersonernas upplevelser och 

erfarenheter. Detta gav oss även en möjlighet att upptäcka intressanta saker under samtalets 

gång. Därav bör intervjuaren inte oroa sig för pauser och tystnad som uppstår i en intervju då 

det kan handla om att informanten tar sig tid att tänka innan vederbörande svarar, då det kan 

vara första gången som informanten funderat över just de saker eller det ämnet som tas upp 

under intervjun.23

Fördelarna med öppna frågor överväger de negativa aspekterna då de ger utrymme för 

oförutsedda svar, som forskaren kanske inte hade tänkt sig vid formuleringen av frågorna. 

Nackdelarna med öppna frågor är, att de kan vara tidsödande, om respondenterna kommer 

med långa svar. Det kräver även lång tid att transkribera intervjusvaren. Svaren måste kodas, 

                                                
21 www.vr.se/download/18.6b2f98a910b3e260ae28000360/HS_15.pdf Hämtad: 2008-04-30 
22 Bryman, Allan, 2002. Del. III
23 Dalen, Monica, 2008, s.39



17

och kodning av öppna frågor innebär att man läser igenom respondenternas svar flera gånger, 

och utifrån det formulerar olika teman i svaren, vilket också är tidsödande.24

Vi är medvetna om att kvalitativa intervjuer inte direkt avspeglar sanningen. Bryman 

tydliggör det genom följande citat; ”I kvalitativa intervjuer är intresset riktat mot den 

intervjuades ståndpunkter”25 Studiens resultat och analys bygger på en ”dubbel hermeneutik”,

vilket innebär att den bygger på vår tolkning av informanternas tolkningar av deras 

livssituation och livsfas. Verklighetsbeskrivningen, både den som presenteras här och rent 

generellt inom sociologisk forskning, bygger på ”dubbel hermeneutik”. 26 Hermeneutik 

betyder enligt Dalen ”läran om tolkning”, vilket utgör grunden för en förståelse och tolkning i 

den kvalitativa forskningen. Varje svar skall tolkas på ett djupare plan än det första intryck 

som svaret ger, det vill säga att man går ner under det ytliga och ser vad som det grundar sig 

på.27 Således visar våra intervjuer på hur just våra respondenters subjektiva upplevelser kring

saker och ting, då vi för vår undersökning var ute efter att erhålla en djupare förståelse kring 

hur dessa ungdomar resonerar kring förberedelsen inför vuxenlivet samt skolan och familjens 

påverkan.28

I ett forskningsresultat inom samhällsforskningen finns en risk för att resultatet inte kan 

knytas an till det vardagliga, vilket innebär att det inte har ekologisk validitet. När ett 

forskningsresultat inte har ekologisk validitet beror det på forskarens lager av material och 

dess bearbetning. Denna risk blir större om forskaren gör större ingrepp i det empiriska 

materialet.29 Vi tycker att de svar vi fick både från elever och lärare är bra och tillräckligt 

fylliga för att besvara våra frågeställningar. Det är dock inte tillräckligt för att resultatet av 

studien skulle kunnas appliceras på en generell nivå. För att det skulle kunna göras, så borde 

fler intervjuer genomföras och eventuellt kompletteras med en enkätstudie.

                                                
24 Bryman, Alan, 2002, Del. III
25 Ibid. s.300
26 Waara, Peter, 1996, s.64
27 Dalen, Monica, 2008, s.14
28 Kvale, Steinar, 1997, s.37
29 Bryman, Alan, 2002, Del. I
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3. Teori och forskningsläge

I kapitlet presenteras studiens teoretiska ram gällande sammanhanget mellan ungas 

förberedelse inför det vuxna livet och samhällsutveckling genom anknytning till senmodern 

teoribildning. Med hjälp av denna teoribildning ges kortfattat ett historiskt perspektiv, som 

ökar förståelsen för hur såväl synen på ungdom samt de samhälleliga förutsättningarna för 

ungas vuxenblivande förändrats över tid. Vi utgår i första hand från et sociologiskt perspektiv 

med utgångspunkt i Giddens och Becks teorier om det individualistiska samhället, vilket 

medför att ett hänsynstagande till globaliseringen bör ske. Vidare beskrivs forskningsläget 

genom anknytning till ungdoms- och vuxenblivandeforskning, där frågor om ungas 

övergångsprocess är centralt.

Utifrån svensk forskning diskuteras vad övergångsåldern och vuxenblivandet innebär och 

hur det gestaltas och förändras i det postmoderna samhället som präglas av individualisering. 

Det bör understrykas att forskningen på området också varit starkt influerat av senmodern 

teoribildning, vilket gör det möjligt att beskriva olika för uppsatsen centrala teman och 

begrepp både på generell teorietisk nivå och utifrån mer empiriskt förankrad forskning. Det 

medför naturligtvis även att det sker en viss överlappning mellan teoretikernas och forskarnas 

tankegångar och begrepp i denna framställning. 

Kapitlet avslutas med en didaktisk del som bygger på Lpf 94 och kursmål för 

samhällskunskap på gymnasienivå.

3.1. Senmodern teoribildning

Dagens samhälle kallas av en del för ett modernt samhälle, medan andra kallar det för 

postmodernt.30

Den tyska sociologen Ulrich Beck menar att dagens samhälle befinner sig i en vändpunkt, 

då det lösgör sig från det klassiska industrisamhällets normer och värderingar och inträder i en 

ny form. Effekten av detta blir en mödosam balansgång mellan kontinuiteten och uppbrottet i 

det moderna.31

Enligt den brittiska sociologen Anthony Giddens befinner vi oss i det han kallar 

senmodernitet eller högmodernitet32. I denna era har traditionen förlorat sin betydelse när det 

gäller individens val och motiv. Detta ersätts i stället av en ökad medvetenhet hos individen

                                                
30 Löfgren, Anders, 1990, s.23
31 Beck, Ulrich, 2000, Risksamhället – På väg mot en annan modernitet, Daidalos, Tryck MediaPrint, Uddevalla 
AB, Uddevalla, s.19
32 Giddens, Anthony, 1990, Modernitetens följder, Studentlitteratur, Lund, s.139 – 140, 164
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när det gäller det individuella och den kollektiva identitetens förutsättningar. Resultatet av 

detta blir att individen blir mer flexibel och reflexiv i sin utveckling.33 Giddens menar att 

individens inre liv och nära relationer, påverkas av globaliseringen på ett ofrånkomligt sätt.  

Den förändrar på ett grundläggande sätt individens vardagserfarenheter.34

I stället för postmodernism väljer Beck att kalla vår era för ”den andra moderniteten” 

därför att han anser att vi inte lever i en värld ”bortom det moderna”, utan vi är på väg mot en 

ny fas i moderniteten. Beck driver tesen att vi idag lever i ett ”risksamhälle”. I sitt 

resonemang betonar Beck risken och osäkerheten som människor av idag möter. Vidare 

menar Beck att risken inte begränsar sig till miljö- och hälsofaktorer, utan omspänner till alla 

aspekter i individens vardag. Här syftar Beck på dagens sociala problematik som exempelvis 

ökad arbetslöshet, minskat arbetsskydd, urholkningen av det gamla familjemönstret, 

traditionens eliminerade roll och så vidare.35

Globaliseringen av institutionerna samt befrielsen från tradition och seder utmärker den 

andra moderniteten, påstår Beck36. De traditionella normer och värderingar som har sina rötter 

i det klassiska industrisamhället, elimineras av moderniseringen under välfärdsstatens vingar, 

och ersätts av en ökad reflexivitet hos den enskilde individen, vilket Beck benämner som 

individualiseringsprocessen.37

Beck hävdar, att den enskilde individen själv skall komma till rätta med detta, vilket så 

småningom resulterar i att den enskilde individen gör det genom att ställa nya krav på 

samhällets institutioner. Detta gör att samhällets institutioner bör förändras, så att de 

tillmötesgår människornas nya behov.38

Ytterligare menar Beck att individualiseringstendenserna är beroende av ”samhällets 

strukturella förutsättningar” sociala, ekonomiska, juridiska och politiska.39 Under 

välfärdsstatens blomstringstid, då jämställdheten inom utbildningsområdet ledde till en 

förändring av familjens och yrkeslivets situation, kom det att leda till 

individualiseringsprocessen. I kombination med mer fritid, pengar och rörlighet, utvecklades

en kraft som förändrade den traditionella familjestrukturen.40 Dessa förändringar har lett fram 

till att särskilt hos ungdomar har målet med livet förändrats. Unga av idag ser mer till det 

                                                
33 Giddens, Anthony, 1999, En skenande värld: Hur globaliseringen är på väg att förändra våra liv. 2003 SNS 
Förlag. Tryck Kristianstads Boktryckeri AB, Kristianstad, kap.3
34 Giddens, Anthony, 2003, kap.3
35 Ibid. 
36 Ibid. kap. 3 och kap.20
37 Beck, Ulrich, 2000, kap.3
38 Ibid.
39 Ibid. s.136
40 Ibid. kap.3.
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självförverkligande genom att ”finna sitt eget, sanna jag”.41 Detta skiljer sig från tidigare 

generationer som mer hade som mål med livet att bilda familj och leva lyckliga i ett eget 

byggt hus. Konsekvenserna av dagens ungdomars tänkande angående sina livsmål, är att de 

lätt hamnar i en ond cirkel av tvivel och ifrågasättande kring sig själva och därför söker 

ständig bekräftelse. I dagens teknokratiska samhälle är det relationen mellan arbetsdelning, 

specialisering, kapitalistisk rationalitet och marknadsförmedlandet som breder ut sig i 

samhället. Detta resulterar i sin tur i att de nedärvda kulturella normerna och värderingarna 

elimineras utan att ersättas av motsvarande prototyper.42

På samma sätt som industrisamhället ersatte det feodala jordbrukssamhället, ersätter idag 

den senmoderna epoken gårdagens industrisamhälle, med allt vad det innebär gällande 

förändringarna angående sociala klasser, familjebild, levnadsförhållanden och så vidare. Beck 

menar att de sociala grunderna för såväl klassamhället som kärnfamiljen började lösas upp i 

takt med välfärdsstaten och den skyddade arbetsmarknaden. Den moderna människan befrias 

från industrisamhällets levnadssätt och självklarheter, vilket medför att hon förlorar en 

historisk medvetenhet i sitt sätt att tänka. De sedvanliga sätten att hantera rädslan och 

rådvillheten i sociala kontexter, exempelvis könsroller och familjer, är idag oanvändbara.43

Som allt annat har även detta två sidor, beroende på i vilken kontext man sätter det i. På 

den ena sidan har vi de sociala strukturer som vittrar sönder och på den andra sidan har vi de 

öppna tomrum som representerar de nya utvecklingsmöjligheter som finns i vårt samhälle. 

Tidigare samhällen speglades av att man alltid gjorde som man tidigare hade gjort, idag ställs 

individen istället inför ett, som det verkar, obegränsat antal valmöjligheter, vilket i hög grad 

gäller dagens ungdomar.44

3.2. Ungdom i förändring

I detta avsnitt redogörs vad begreppet ungdom betyder. Utifrån ungdomsforskning ges en 

historisk bild av hur synen på ungdom har förändrats. Dessa förändrade synsätt sammanfaller 

också med hur ungdomsforskningen har utvecklats över tid eftersom forskares syn på ungdom 

också påverkas av omgivande samhälle och historiska omständigheter.   

                                                
41 Beck, Ulrich, 2000, s.159
42 Ibid. Kap.3
43 Ibid.
44 Fornäs, Johan, m.fl. (red) 1994, Ungdomskultur: Identitet och motstånd. Stockholm/Stehag: Brutos Östlings 
Bokförlag Symposion, fjärde upplagan, s.9 – 32
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Synen på ungdomar har förändrats från 1800-talet fram till våra dagar. Detta gör vi utifrån 

material kring ungdomsforskning, vilket är baserat på empiriskt material. Vi använder det 

som ett komplement till de sociologiska teorier som befinner sig på en generell nivå.

I boken Ungdomskultur, identitet och motstånd, står följande om vad ungdomen betyder:

”Ungdomen är en livsfas som alla genomgår och som vi uppfattar som knuten till de 

fysiologiska förändringarna i puberteten.”45 Dock är begreppet ungdom mer komplicerat än så 

då det är beroende på kontext.46 I och med att alla unga går igenom en ungdomsperiod, under 

vilka de utvecklas till kompetenta vuxna, så skapas en diskurs om ungdom. Denna diskurs 

formar våra bilder av ungdom med allt vad det innebär. Det var först när forskningen kring 

ungdomar tog fart som ungdomarna kom att betraktas som en social grupp.47 Dock utgör inte 

ungdomarna en enhetlig grupp på grund av kulturella, sociala och ekonomiska aspekter då

dessa är så varierande. 48

Historiskt sett saknas det många pusselbitar vad gäller ungdomen innan vi är framme vid 

vår tid. En bit på vägen fram till nutid lämnades av sociologen Frank Musgroves genom hans 

påstående att ”den moderna tonåringen föddes ungefär samtidigt som ångmaskinen”.49 Det 

han menade var att det skedde i och med kapitalismens genombrott. Det ansågs att ungdomen 

under denna tid började bli en tid för utbildning och inte för arbete, vilket tidigare hade 

ansetts. Ungdomsperioden har inte alltid varit förekommande, utan det har berott på hur 

samhället varit konstruerat. Det var under 1800-talet som det inom utvecklingspsykologin 

framkom att varje individ genomgår olika livsstadier.50

På slutet av 50-talet, då enhetsskolan51 implementerades var flertalet av de svenska 

ungdomarna redan i förvärvsarbete vid 13-14 års ålder. Medan det i dagens samhälle dröjer 

tills ungdomarna är 18-19 år innan de ser förvärvsarbete som något alternativ till fortsatta 

studier. Dagens ungdomar hålls dessutom kvar längre i ett beroende av vuxenvärlden, trots att 

de mognar tidigare än dåtidens ungdomar gjorde. 52

Ungdomsforskningen har kommit att bli ett avskilt forskningsfält sedan 80-talet.53 Den 

svenska ungdomsforskningen kan ses som en reaktion på ungdomsforskningen som under 50-

                                                
45 Fornäs, Johan, m.fl. 1994. s.9
46 Ibid. s.9 – 32 
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talet påbörjades i Västtyskland, Storbritannien och USA. I mitten av 80-talet började 

ungdomsforskningen utvecklas i de nordiska länderna, med ambitionen att förstå ungdomen i 

de nordiska sammanhangen.54

I Sverige har ungdomsforskningen utgått från psykologisk teoribildning då man anser att 

forskningen inte kan utgå ifrån ett avgränsat perspektiv om man syftar att undersöka 

vuxenblivandet i allmänhet samt att ungdomar, som tidigare nämnts, inte är en enhetlig grupp. 

En ny grundtanke bildades om att värderingar och attityder hos ungdomar är beroende av ens 

uppväxtmiljö. Eftersom vuxenblivandet sker genom en process i ett bestämt kulturell och 

social miljö finns alltid skillnader kring värderingar och mognadsnivå hos varje individ, även 

frigörelseprocessen från respektive förälder varierar beroende på olika sociala 

konstellationer.55

Uppmärksamheten har inom ungdomsforskningen mestadels kommit att hamna kring hur 

de sociala förhållandena påverkar livsstrategier och möjligheter hos ungdomarna, ur ett icke 

ungdomsperspektiv, i stället för att handla om hur ungdomarna ser på sin omgivning. Det är 

bara i enstaka fall som forskningen koncentrerat sig på ungdomarnas synsätt, vad gäller 

vardagslivet och deras tankar kring vuxenblivandet och syn på livet i övrigt som intresserat 

forskarna.56

3.2.1. Ungdomstid

Ungdomstiden är en livsfas där individen förbereder sig inför en ny livsfas, det vill säga 

vuxenlivet. Denna utveckling innebär att individen utvecklar sin uppfattning om sitt egna jag i 

sin egen miljö.57 Den tyska ungdomskulturforskaren Ziehe, menar att ungdomen av idag 

skapar skisser för sin identitet och genom det tyder sin omgivning som de sedan måste 

utveckla, för att på så sätt säkra sin identitet. Det är på detta sätt som individen upptäcker var 

han/hon står i olika frågor och vilka värderingar som man själv representerar. Detta innebär 

att varje individ själv måste göra en rad olika val, från de mest banala till de riktigt 

livsavgörande valen. Det gör att ungdomstiden präglas av kortsiktighet och osäkerhet på 

grund av att traditionella normer och värderingar inte längre gäller. 58

Enligt Giddens har traditionen förlorat sin betydelse när det gäller individens val och 

motiv. Detta ersätts i stället av en ökad medvetenhet hos individen när det gäller det 
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individuella och den kollektiva identitetens förutsättningar. Resultatet av detta blir att 

individen blir mer flexibel och reflexiv i sin utveckling.59 Detta innebär att individen axlar ett 

större ansvar jämfört med tidigare generationer. Det positiva med denna utveckling är att 

dagens ungdomar har utvidgade möjlighetshorisonter, vilket grundar sig på 

individualiseringen som innefattar en form av reflexivitet och görbarhet som tidigare inte 

funnits.60

3.2.2. Är jag ungdom eller vuxen? Ungdomar i övergångsåldern

Övergångsåldern är en process mellan ungdomstid och vuxenliv, som består av de tre 

centrala passagerna i övergångsprocessen nämligen, införskaffning av eget boende, arbete och 

familj. I det postmoderna samhället försenas denna process på grund av långtidsutbildandet, 

vilket i sin tur leder till senare inträde i arbetslivet. Villkoren för att ungdomar skall kunna 

jobba och försörja sig förändras i snabb takt, vilket gör steget efter gymnasiet till en osäker 

och otrygg situation för ungdomarna. Det går inte att bortse från att detta samtidigt kan skapa 

nya möjligheter som tidigare generationer inte haft tillgång till. 61

     Enligt Waara innebär vuxenblivandet en integrationsprocess i samhället som påverkas av 

sociala och kulturella förhållanden, vilket resulterar i att varje individs livsbanor och deras 

framtidsvisioner preciseras i en bestämd miljö. Med det menar Waara att individen blir vuxen 

i en socialt och kulturellt kontext. Denna kontext begränsar eller möjliggör individens 

framtidsvisioner, identitet och värderingar.62

Integrationsprocessen betingas av uppväxtmiljön, det vill säga familj, skola och övrig 

omgivning och i det postmoderna samhället integreras det lokala och globala i denna process. 

Integrationsprocessen är en övergång mellan två livsfaser, i detta fall från ungdomsfas till 

vuxenfas, inom en social och kulturell kontext, men det handlar även om en förändring på 

längre sikt, där nya mål och identiteter skapas. Waara hävdar att vuxenblivandet som process 

har blivit otydlig eftersom ungdomar av idag inte vet vilka förväntningar som ställs på dem. 

Han menar vidare att relationen till ungdomarnas egna identiteter har blivit än mer osäker på 

grund av förändringarna som rått i den sociala och kulturella kontexten. Jämfört med tidigare 

påstår Waara att de traditionella värderingarna idag, har fått mindre roll i påverkan av 

vuxenblivandet och det har frikopplats från det sociala arvet och den sociala miljön individen 

vuxit upp ur. Dock menar inte Waara att traditionens roll eller det sociala arvet har eliminerats 
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helt utan de har fått en ny kontenta i relation till individens nya erfarenheter. Det skulle kunna 

sammanfattas med att det moderna samhället ger andra förutsättningar eller villkor för 

vuxenblivandet.63

Då individens identitet anpassas till omgivningens krav och förväntningar innebär det att 

individen befinner sig i övergången på väg mot vuxenlivet, och därför förutsätter 

vuxenblivandet att man vet vad det innebär. Att vara vuxen, enligt Waara, innebär att 

individen vet omgivningens krav och förväntningar samt att individen vet när hon skall 

uppfylla dessa. Han påpekar att ungdomarna inte alltid vet vad som menas med att bli vuxen 

utan deras föreställning kring det är diffust.64

Waara hävdar att till skillnad från tidigare generationer, då det var föräldrarna som axlade 

ansvaret för uppfostran, har det idag blivit mer av kamratgrupper skola och media som erhållit 

en större roll i detta. Han anser att detta leder till att ungdomar idag inte har tillgång till 

traditionella livsformer som förr i tiden konkretiserade vad vuxenhet innebär.65

Generationsöverskridande samfällda angelägenheter tryter i dagens samhälle vilket leder 

till att generationerna är åtskilda från varandra och kommunikationsmöjligheterna dem 

emellan är få, menar Waara. Problematiken ligger i att föräldrarna inte anses kunna vägleda 

sina ungdomar längre, då umgänget mellan föräldrar och ungdomar minskar. Detta innebär 

inte att föräldrarna har spelat ut sin roll, utan fortfarande har ungdomarnas attityder 

uppkommit och gestaltats under uppväxten beroende på deras föräldrars erfarenheter och 

uppfattningar. Allteftersom barnet blir till ungdom kommer yttre påverkan att spela en större 

roll så som media, vänner och andra vuxna. Dock får man inte förbise att vuxenblivandet är 

socialt konstruerat, vilket innebär att det alltid kommer att vara föränderligt beroende på 

kontext. 66

Trots att ramen för själva vuxenblivandet är stabil så är innehållet flexibelt beroende på 

individens egna preferenser och möjligheter.67 Därför måste samhällsförhållanden betonas i 

förståelsen av den individuella övergångsprocessen till vuxenblivandet. I vårt moderna 

samhälle innebär denna övergångsprocess att den unga individen konfronteras med de stora 

och snabba förändringar som sker i och med att samhället blir mer och mer individualistiskt. 
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Detta utgör enligt Waara en ny beståndsdel i vuxenblivandet som inte tidigare generationer 

behövt konfronteras mot.68

Arbete och egen försörjning är och har alltid varit en tydlig passage från att vara ungdom 

till att bli vuxen. Idag till skillnad från tidigare, ställs individen inför en mängd 

valmöjligheter. För att individen skall kunna gör sina val bör denna känna till riskerna och 

hysa tillit till att ens "vara" inte är i fara i och med ens val hävdar Giddens. Ett av dessa val är 

enligt honom ens livsstil som individen omedvetet eller medvetet gör med reflektion till sig 

själv. Detta leder till att de unga i det samhälleliga systemet måste vara både produktiva, 

medvetna om sina val och dess möjligheter samt "vara" under utveckling. Det vetande som 

ungdomarna idag lever efter, kommer från samhället i stort genom exempelvis utbildning och 

medier. Genom detta utvecklar de en så kallad dubbelmedvetenhet, det vill säga "en slags 

kikarsyn på sig själva".69

Jonsson menar att unga kan betraktas som reflekterande aktörer, i och med att de själva

måste göra sin val utan att vara vägledda eller kontrollerade av samhällets struktur. På grund 

av de snabba omvandlingarna i samhället, blir det svårt för ungdomarna att genomföra 

realistiska bedömningar om sina framtida vuxenliv. De tvingas i stället att själva navigera sina 

liv i ett föränderligt samhälle, varken föräldrar, vänner eller skola vägleder dem.70

"De unga ställer oerhört stora krav på sig själva, eftersom de nästan uteslutande mäter allt i 

förhållande till sig själva, vilket samtidigt betyder en överhettning av subjektiviteten."71

Resultatet av detta blir att individen/ungdomen hela tiden måste arbeta med sin identitet 

genom att utforska vem de personligen är. Detta leder i sin tur till att ungdomarnas behov av 

rådgivning och vägledning ökar. Pedagogernas uppgift i detta blir att på ett bra sätt 

tillmötesgå ungdomarnas behov genom rådgivning och vägledning.72

Anders Löfgren hävdar att på grund av individualiseringen som präglar vårt moderna 

kapitalistiska samhälle ställs ungdomar inför en uppgift som går ut på att de skall utvecklas 

till handlingsförmögna individer. Enligt honom innebär denna uppgift att individen skall 

utveckla färdigheter för att kunna kontrollera ens livsomständigheter under en viss tidsperiod. 

Denna livsperiod är ett resultat av det moderna samhällets krav på självständighet både i den 

privata och i den offentliga sfären. Han tydliggör att denna livsperiod inte bara är 

komplicerad, den är även otillräcklig för att uppfylla uppgiften, eftersom det finns 

                                                
68 Ibid. s.228
69Gytz Olesen, Sören, m.fl. 2000, s.207
70 Jonsson, Britta, 1999, Unga vuxna, deras livsprojekt och tankar om framtida yrke. s.69 I: Hagström, Tom. 
71 Gytz Olesen, Sören, m.fl. 2000, s.209
72 Ibid. Kap.7 



26

motsättningar mellan uppgiften i fråga och möjligheterna för att kunna uppfylla uppgiften. 

Detta är något som han exemplifierar, genom att han säger att dagens ungdomar inte har 

möjlighet att flytta hemifrån på grund av brist på arbete och bostad. Detta resulterar i att 

ungdomen blir hämmad i sin utveckling av självständigheten och självbestämmandet.73

Löfgren menar att, för att ungdomen skall kunna leva ett ”problemfritt vuxenliv” måste 

individen ha klarat av ungdomsperiodens uppgift på ett betryggande sätt.74 Ungdomarna idag 

följer inte automatiskt i sina föräldrars fotspår vad gäller utbildnings- och yrkesval.75

Löfgren går vidare med att tidigare var den familjära enheten huvudansvarig för 

förmedling av kunskap, normer och värderingar, medan i dagens moderna samhälle äger detta 

rum i andra samhälleliga enheter som exempelvis skolan.76 Därför har utbildningssystemet 

fått en central roll i ungdomsperioden och i dess övergång till vuxenlivet påstår Löfgren, 

vilket han belyser genom följande citat: ”Utbildningssystemet är det spretiga skelett runt 

vilket dessa vardagliga aktivitetsmönster spinns.”77 Med de vardagliga aktivitetsmönstren,

menar han, de aktiviteter som ungdomar tvingas in i och ut ur under ungdomsperioden. Enär

utbildningssystemet både innehåller differentierande och kvalificerande funktioner så 

resulterar det i motsättningar och konflikter dem emellan som ungdomarna måste 

manövrera.78

3.3. Tidigare forskning om vuxenblivandet

I det följande presenteras en svensk forskning som ligger nära denna uppsats i den 

meningen att den studerat ungdomar som gått på yrkesförberedande gymnasieprogram och 

dess vuxenblivande i relation till skola, familj och andra institutioner. 

Johansson har forskat kring några gymnasieelever, vilka hon har följt från tredje året på ett 

yrkesförberedande gymnasium och fem år fram i tiden. I sin studie kommer hon fram till att 

dagens ungdomar mognar tidigare, men samtidigt så har deras vuxenblivande blivit senarelagt 

än tidigare generationers. Detta på grund av att utbildningstiden blivit längre, vilket resulterar 

i att man senare kommer ut i arbetslivet. I och med att studiens ungdomar valt att gå 

yrkesförberedande utbildning så hade de en idé om vad de ville arbeta med när de blev 

färdiga. När ungdomarna kom ut i arbetslivet, visade det sig att de saknade kunskaper kring 

det praktiska så som arbetsförmedling, fackens roll, vidareutbildningsmöjligheter etcetera. 
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Detta får oss verkligen att fundera om skolan uppfyller den förväntade uppgiften som krävs av 

skolan. 79

Johansson upptäckte att den undersökta gymnasieskolan inte bröt den differentiering, det 

vill säga, sorteringen mellan studievana och icke studievana elever, som alltid sker före och i 

gymnasiet. Skolan och studievägledare gav inte de ungdomar, med icke akademiska föräldrar,

de resurser som de skulle ha behövt för att kunna bryta denna sortering. Resultatet av skolans 

handlande resulterade i att ungdomarnas val blev deras individuella bekymmer. Denna 

gymnasieskola lade istället de knappa resurserna på, att under sista terminen erbjuda eleverna 

”en information av Arbetsförmedlingen om att de, för att kunna få socialbidrag, måste gå dit 

när de slutat skolan”.80 Johansson hävdar att skolsystemet sett ur ett individperspektiv ”kan 

uppfattas som en problematisering, sortering och bestämning av den enskilde individen inför 

framtiden”.81

3.4. Didaktisk del
Idag är det närmare 98 % av ungdomarna som utbildar sig på gymnasienivå. Det resulterar 

i att utbildningstiden förlängs och man talar om ett ”livslångt lärande”.82 Individen tvingas

idag att under en längre period av sitt liv pendla mellan utbildning och arbete, vilket resulterar 

i att livsbanorna blir krokiga och individen förväntas vara beredd att omskola sig, vilket kan 

liknas vid ett livslångt lärande.83 Syftet med ett livslångt lärande blir då att få eleverna att 

erhålla insikt om att det föränderliga samhället och arbetslivet av idag fortsätter, vilket 

förutsätter att varje individ måste fortsätta att vidareutveckla sig själv. Skolans uppdrag i detta 

blir att stimulera ungdomarnas vilja att lära och tillägna sig kunskap under hela livet, och att 

ge eleverna de förutsättningar som de behöver.84

Då utbildningsvägarna såväl som arbetsmarknaden är mer komplexa, blir det svårt för 

ungdomarna att vara taktiska i sina val och i sitt förhållningssätt till vuxenblivandet.85 Det gör 

att skolans ansvar gällande detta blir alltmer viktigare. Skolverket tydliggör detta genom 

följande citat: ”Skolan har uppgiften att till eleverna överföra värden, förmedla kunskaper och 

förbereda dem för att arbeta och verka i samhället.”86 Detta skall enligt skolverket göras 
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genom att skolan ger eleverna varaktiga kunskaper och genom det en grund att stå på i

samhället.87

Dagens samhälle präglas av snabba förändringar och ett ökat informationsflöde vilket gör 

det mer komplext.  Skolans uppgift blir då att rusta eleverna med relevanta kunskaper, för att 

de skall kunna orientera sig i detta samhälle. Den uppgiften kan inte skolan ensam uppfylla, 

utan den måste ske i ett samverkande med det omgivande samhället, exempelvis näringslivet, 

högskolor, olika myndigheter och organisationer. Samarbetet med arbetslivet utgör en viktig 

roll för all gymnasial skolning, dock får man ej glömma bort att skolan även skall samarbeta 

med hemmen.88

Som blivande samhällskunskapslärare är ämnet samhällskunskap av stor betydelse att titta 

närmare på. Enligt skolverket är samhällskunskap ett föränderligt ämne i och med att det 

bygger på samhällsfrågor, vilka förändras kontinuerligt. Detta förutsätter en strukturering av 

ämnets innehåll för att kunna skapa en helhetssyn och förståelse hos eleven, då det är centralt 

i ämnet. De samhällsrelevanta frågor som ämnet behandlar skall väljas på ett demokratiskt 

sätt i överenskommelse mellan eleverna och lärare.89

Syftet med ämnet är att ge eleverna utvidgade kunskaper om samtida förhållanden och 

frågor i samhället. Detta för att eleverna skall kunna delta aktivt i samhället samt kunna möta 

de förändringar som sker i och med att samhället förändras. Ämnet samhällskunskap skall 

även hjälpa eleverna att tänka kritiskt för att kunna hantera det stora informationsflöde, från 

skilda källor, som orsakas av de snabba förändringarna i det moderna komplexa samhället.

Av de målen som skolan skall sträva mot i samhällskunskapsundervisning är att utveckla 

elevens kunskaper om sina rättigheter och skyldigheter i samhället. Skolan skall även sträva 

efter att utveckla elevens förmåga till kritiskt tänkande om samhällsförhållanden och om 

konsekvenser som olika handlingsalternativ kan medföra för samhället.90

Samhällskunskap A är en kärnämneskurs. I kursen skall eleven få fördjupa sina kunskaper 

om olika samhällsfrågor och genom det få större förståelse för samhället. Detta skall ske i 

elevens studieinriktning med möjlighet till samverkan med andra ämnen. Samhällskunskap B

och C är breddning och fördjupning kurser. Samhällsfrågor som berörs i kurserna är på en 

djupare nivå. I dessa kurser skall eleven träna sig att analysera de vetenskapliga grunderna i 
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ämnet. B-kursen är en obligatorisk kurs för samhällsvetenskapsinriktningen och C-kursen är 

valbar. 91

Eftersom det bara är A-kursen som är ett kärnämne för samtliga program, ställer vi oss 

frågan om det är tillräckligt för att kunna förbereda ungdomarna och ge dem kunskaper kring 

samhällsfrågor och den praktiska delen av samhället?

3.5. Sammanfattning av teori
Teorierna om det senmoderna samhället samt ungdomsforskning utgör en relevant 

förståelseram för uppsatsens empiriska studie i flera avseenden. För det första genererar den 

senmoderna teoribildningen centrala antaganden för studien om viktiga samhällsförändringar 

som förmodas ha betydelse för ungas vuxenblivande. För det andra bidrar 

ungdomsforskningen som vi redogjort för till en problematisering av synen på ungdom och 

vad ungdomstiden i relation till vuxenliv innebär.

Det är först när ungdomsforskningen tog fart som ungdomar började betraktas som en 

social grupp. Grundtanken i ungdomsforskningen är att värderingar och attityder hos 

ungdomar anses vara beroende av uppväxtmiljön. Ungdomarna utgör en enhetlig grupp på 

grund av de varierande kulturella, sociala och ekonomiska aspekter, därför är synen på 

ungdom är beroende av den kulturella kontexten. I dagens samhälle har ungdomstiden 

förlängts på grund av den förlängda tiden i skolan. Dagens ungdomar hålls dessutom kvar 

längre i ett beroende av vuxenvärlden, trots att de mognar tidigare än dåtidens ungdomar 

gjorde.

I övergångsprocessen mellan ungdomstid och vuxenliv sker vuxenblivandet. Waara92

menar att individen blir vuxen i en social och kulturell kontext. Denna kontext begränsar eller 

möjliggör individens framtidsvisioner, identitet och värderingar. Införskaffandet av eget 

boende, arbete och familj har alltid ansets vara centrala passager i övergångsprocessen. Att 

vara vuxen innebär, att individen vet vilka krav och förväntningar som ställs på henne.

Vuxenblivandet har blivit otydligt eftersom ungdomar av idag inte anses veta vilka 

förväntningar som ställs på dem. I det moderna samhället har de traditionella värderingarna 

fått mindre roll i påverkan av vuxenblivandet samtidigt som det ger andra förutsättningar eller 

villkor för vuxenblivandet. Villkoren för att ungdomar skall kunna jobba och försörja sig 

förändras i snabb takt, vilket gör steget efter gymnasiet till en osäker och otrygg situation för 

ungdomarna.

                                                
91 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0708&infotyp=8&skolform=21&id=SH&extraId
Hämtad: 2008-05-13
92 Waara, Peter, 1996
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I dagens samhälle ställs individen inför ett obegränsat antal möjligheter, vilket först märks 

för de unga, till skillnad från tidigare samhällen, vilka präglades av att individen alltid fick 

följa tidigare generationers fotspår. I dag anses inte föräldrarna kunna vägleda sina ungdomar 

längre, då umgänget mellan föräldrar och ungdomar minskar och yttre påverkan så som media 

och vänner, ökar. Tidigare var det familjen som hade ansvaret för medling av kunskap och

normer, medan i dagens samhälle äger detta rum i andra samhälleliga enheter, exempelvis 

skolan. Därför har utbildningssystemet idag fått en central roll i ungdomsperioden och i dess 

övergång till vuxenlivet.

Majoriteten av ungdomarna idag utbildar sig på gymnasienivå vilket resulterar i att 

utbildningstiden förlängs. I och med att situationen på arbetsmarknaden tvingar individen att 

pendla mellan utbildning och arbete, förväntas individen vara beredd att omutbilda sig s.k. 

”livslångt lärande”. Skolans uppgift blir då att få eleverna att inse att det föränderliga 

arbetslivet av idag förutsätter att individen hela tiden måste utveckla sig själv. Skolans 

uppdrag i detta blir att stimulera ungdomarnas vilja att lära och tillägna sig kunskap under 

hela livet och att ge eleverna de förutsättningar som de behöver.

Arbetsmarknadens och utbildningsvägarnas komplexitet försvårar ungdomarnas val, därför 

bör skolan ge eleverna relevanta kunskaper för att de skall kunna göra sina val och orientera 

sig i samhället. Detta kan inte skolan ensam göra, utan det måste ske i ett samverkande med 

det omgivande samhället. Sett till kursplanen för ämnet samhällskunskap på gymnasienivå är 

ämnets syfte att utvidga elevernas kunskaper kring samtida samhällsfrågor, för att de skall

kunna hantera det föränderliga samhället. Vi finner även att medborgarens rättigheter och 

skyldigheter är en central kunskap som genomsyrar ämnet, då eleven skall komma att bli en 

aktiv medborgare i samhället. Ämnet samhällskunskap innehåller tre kursen, A – C, då endast 

A-kursen är obligatorisk för samtliga elever.
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4. Ungas röster om steget in i vuxenlivet: Empirisk del
I kapitlet redovisas resultaten, vilka endast bygger på de sex unga informanternas uttalanden.

Först presenteras informanterna och deras namn är givetvis figurerade, med tanke på 

konfidentialitetskravet. Presentationen är baserad på deras egen beskrivning kring vilka de är. 

Vi kommer att redogöra för vad dessa ungdomar säger om vuxenblivandet och deras 

förberedelse inför det genom våra tre teman, nutid och framtidvisioner, familjens och skolans 

påverkan samt vuxenblivandet.

4.1. Presentation av informanterna
I detta avsnitt presenteras informanterna utifrån hur de själva beskriver sig, detta för att 

göra deras röster mer levande.

Anna: beskriver sig själv som pålitlig och tidsoptimist. Hon säger att hon tänker i första 

hand på sin omgivning och sedan på sig själv. Anna är väldigt medveten om sina mål och vet 

precis vad och hur hon skall göra för att uppnå dem. Tack vare sin familj har Anna lärt sig att 

tänka och planera långsiktigt. Annas stora fritids intresse är att spela teater och skriva 

berättelser. Hennes drömyrke är att bli skådespelerska, men hon kommer att utbilda sig till 

administratör eller personalchef i och med att hon tycker om att ”leda folk”.

Berit: enligt henne, tar hon dagen som den kommer, dock har hon planer för den närmaste 

tiden. Berit beskriver sig som en väldigt öppen person och att hon inte är idealet över hur en 

tjej ska vara, utan att hon är ”mer matcho”. Berit har påverkats starkt av sin familj och hon är 

den som kan tänka sig att följa sina föräldrars fotspår.

Carl: beskriver sig som väldigt nyfiken på att upptäcka sin omgivning och även vad han 

själv vill. Han anser sig vara en social person då han är glad och inte rädd för att prata med 

människor. Carl har sina äldre syskon som sina förebilder som han ser upp till och tar mycket 

efter. Han upplever en enorm trygghet i sin familj. Carls drömyrke är marinbiolog, vilket han 

också kommer att utbilda sig till. Carls stora intresse är att åka skidor och fiska.

David: är som han beskriver sig själv, en vanlig kille som är väldigt social och som är en 

”fotbollsnörd”. Hans drömyrke är att bli fotbollsproffs, men han kommer att utbilda sig till 

mäklare eller affärsjurist. David har ett väldigt starkt band till sin familj, som har en central 

roll i hans liv. Han har framtidsplaner och han vet vad som krävs för att förverkliga dem.

Emma: beskriver sig själv som nyfiken på att lära sig, dock lär hon sig mest om det som 

hon är engagerad i. Hon tycker väldigt mycket om att resa. Hennes drömyrke är polis och om 

ett år kommer hon att söka till polisutbildningen. Emmas familj har inspirerat henne i och 

med att alla i familjen är högutbildade och har lyckats i livet.
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Frida: enligt henne är hon väldigt känslosam. Hon lever med sin mamma och inte har 

någon kontakt med sin pappa, därför har mamman en stor roll i Fridas liv. Frida vill bli 

medlare i FN och kommer att läsa freds och konfliktstudier. Hon har inga särskilda 

fritidsintressen förutom att umgås med sina kompisar. Frida känner sig inte redo för att direkt 

börja läsa på universitetet, därför väljer hon att läsa ett år på en bibelskola innan hon börjar 

med sin utbildning.

Gustav: är en medelålders gymnasielärare inom ämnet samhällskunskap på en större ort i 

Mellansverige.

4.2. Tema: Vuxen, vem är det?
Våra informanter har olika uppfattningar om vad det innebär att vara vuxen. Frida likställer 

vuxenhet med ansvar, vilket hon uttrycker som följande:

Massa, massa, massa ansvar som jag är inte så bra på… hehehe… 
men ok ansvar.

4.2.1. Vuxenblivandet
På frågan om våra unga respondenter tror sig kunna hantera och klara av de snabba 

förändringar som sker i samhället i och med att samhället blir mer individualistiskt, får vi 

olika svar, från dem som hävdar sig kunna klara av utvecklingen i samhället till dem som 

upplever att de inte alls kan göra det. Vi lyfter fram två citat som visar på hur olika dessa 

ungdomars svar är. Anna som anser sig kunna klara av förändringarna i samhället, menar att 

hon kan göra det tack vare sin skola. Citaten tydliggör vad hon menar:

Min skola är politiskt engagerad, så varje liten detalj som ändras 
så informerar lärarna oss och så gör vi om systemet på skolan 
också som ett litet samhälle i skolan som reflekterar tillbaka till det 
stora samhället. Det är elevdemokrati och inflytande här på skolan. 
Visst är det svårt att hänga med på allt, men vi blir väl informerade 
i god tid, sen när vi tar det stora steget i det stora samhället så 
känner vi igen oss.

Medan Berit som går i samma skola, inte upplever att hon behöver bekymra sig om det, 

hon uttrycker det på följande sätt:

Hehehe… nej men det är inget jag tänkt på men jag känner inte att 
man ska behöva leva så själv heller, jag tar mer dagen som den 
kommer, har inte tänkt på djupet så men måste man göra allt själv 
måste det vara individualistiskt, jag gillar inte det systemet man ska 
väl lösa saker ihop med andra, samspel med andra väldigt mycket, 
jag är ju socialist. Det är klart jag klarar av den men jag säger inte 
att jag tycker om det.
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Av våra informanter är det ett fåtal som inte känner sig förberedda inför 

vuxenlivet, det är även de som anser att det är familjen som förberett dem 

mest. De som anser sig vara förberedda är även de som anser att hemmet och 

skolan gemensamt förberett dem inför vuxenlivet.

4.2.2. Att vara vuxen
Att vara vuxen innebär för våra respondenter, att man tar omgivningen på allvar och tar sitt 

eget ansvar. Att individen utvecklas och inte längre är bunden till familjen på samma sätt som 

när man var yngre. De anser även att arbete, egen försörjning och egen bostad som tydliga 

markeringar på att man är vuxen. I kommande citat ser vi vad det innebär för Anna, att vara 

vuxen:

Det vi har lärt oss i skolan att vara vuxen är att ta eget ansvar, och 
det stämmer. Jag har upplevt det själv för jag har utvecklats som 
person. Förr var jag liksom bunden till hemmet och till mamma, till 
lärare, men just nu känner jag att jag tar egna beslut, tar eget 
ansvar. Att bli vuxen är också att lära känna sig själv tror jag. Att 
man kan forska fram olika sidor ur sig själv för att ta reda på vad 
det man vill, tror jag är stor steg. Vuxen att se samhället, se 
omgivningen på allvar.

David anser också att vara vuxen innebär att man tar sitt eget ansvar och att det anstår 

individens egen självuppfattning att själv avgöra när individen är vuxen, vilket illustreras av 

följande citat:

Att man ska ta mer ansvar för sig själv och sina handlingar tänka 
efter lite mer och så. Men det är man när man själv vill va det, 
man kan ju se sig själv som vuxen när man är 18 men jag tror att 
det är mer när man själv vill.

4.3. Tema: Hur är det idag och vad händer i morgon?
Generellt anser våra informanter att tiden de spenderar nu med sina föräldrar är viktig för 

dem, men inte alltid tillräcklig på grund av tidsbrist och familjekonstellation. Ungdomarna 

anser att det är viktigare nu när de är på väg in i vuxenlivet, att umgås med sina vänner 

eftersom föräldrarna ändå finns där om de behöver dem. Resultatet av detta blir att dessa

ungdomar spenderar den mesta av fritiden med sina vänner, därefter kommer skolarbete, 

fritidsintressen och efter det familjen.

4.3.1. Den närmaste tiden efter gymnasiet…
Vad gäller hur dessa ungdomar resonerar kring tiden efter gymnasiet menar majoriteten av 

dem att utbildning är det viktigaste, minoriteten anser att de behöver en stund för att fundera 
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över vad de vill göra. De säger även att de vill utforska världen och sig själva. Ett exempel på 

det är det som Carl uttrycker genom följande citat:

Jag vill ju ha kul. Jag vet inte vad som väntar… så… jag… nej, jag 
vet inte… upptäcka saker, upptäcka mer vem jag själv är och så 
där.

Att utbildning är det viktigaste direkt efter gymnasiet illustreras av följande citat ur 

intervjun med Anna:

Att gå en utbildning tror jag. Jag tycker om skolan och det är 
viktigt att ha en bra utbildning för att få chans och göra någonting 
i livet.

4.3.2. …och därefter
Samtliga elever har bestämt sig för att vidareutbilda sig men de flesta säger sig behöva läsa 

någon eller några enstaka kurser, för att komma in på sina respektive utbildningar. Men allra 

först vill de flesta ut och resa, även om det kanske bara är under sommaren. Detta uttrycker 

Emma på ett bra sätt i följande citat:

Jag har en plan, den är inte riktigt klar än. Jag tänkte väl inom de 
närmaste åren, ska jag åka på någon språkkurs och sen ska jag 
jobba ett år och sen ska jag åka till USA och komma tillbaka hem 
och börjar plugga.

4.3.3. Kunskap kring den praktiska delen av samhällssystemet
När vi kom in på frågorna som berörde bostadskö, arbetsförmedling, försörjning och 

liknande visade det sig att det är bara ett fåtal av informanterna som vet hur 

bostadskösystemet fungerar. Vad gäller deras försörjning efter gymnasiet så har en del av dem 

redan arbete och det är bara en som inte fått något sommarjobb utan måste bli försörjd av sin 

mamma. De flesta vet inte vad facket har för roll och de som påstår att de vet vad facket har 

för funktion menar att de vet på ett ungefär. Carl säger att de inom kort skall få kunskap om 

facket. Vilket lyfts fram genom ett citat av honom:

Nej. På ett ungefär, det lär vi oss det där nu i samhällskunskapen. 
Men jag ska väl lätt kunna ta reda på det. Vi ska på studie besök 
till olika fackförbund, om några veckor.

Av informanternas svar framkommer det att de vet att de måste skriva in sig på 

arbetsförmedlingen om de inte har något jobb. Det visar sig även att de har fått denna 

information från skolan genom studiebesök. Vi belyser det genom följande citat från Anna:

Jag skulle nog ha gått till arbetsförmedlingen. Där har vi varit på 
studiebesök.
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Gällande frågan om våra informanter anser sig veta vilka rättigheter och skyldigheter de 

har i och gentemot samhället, så svarar de flesta att de inte har riktigt kunskap om det. Det är 

faktiskt bara Anna, som hävdar att hon har kunskap kring detta och redogör för det på ett 

sakligt sätt:

I och med att vi lever i ett samhälle där demokratin dominerar så 
tror jag att min skyldighet är att vara en pålitlig person. Att jag 
inte, till exempel, fuskar med bidrag. Och sen om jag behöver hjälp 
om det är så att det är kris, så tycker jag att staten och samhället 
ska hjälpa mig.

Då informanterna inte ansett sig besitta tillräcklig vetskap kring rättigheter och 

skyldigheter blir det svårt för dem att besvara frågan kring varifrån de erhållit informationen 

vilket belyses av ett citat från Emma:

Jag har inte riktigt koll på exakt var det kommer ifrån. Jag tro att 
man lär sig hemma ifrån, från familjen och från skolan.

4.4. Tema: Skolans och familjens betydelse för steget ut i vuxenlivet
Det som eleverna ändå svarar på frågan om rättigheter och skyldigheter, är att den kunskap 

de har, även om de inte kan redogöra för den, har de fått från hemmet, skolan, media och 

vänner. När vi går djupare i frågan kring detta område framkommer det att dessa ungdomar 

inte vet hur de skall leva upp till sina rättigheter och skyldigheter, då de inte besitter 

kunskapen kring det. Berit uttrycker sig angående detta som nedanstående citat visar:

Jag känner inte att det är så stor press på hur man ska va som 
vuxna så. Jag har inte bett om det men när man är myndig och så 
gammal… hehehe… men alltså nae jag har inte bett om det och då 
får man inte nån hjälp heller för inget är ju gratis.

4.4.1. Familjens vägledande roll
Informanterna är samstämmiga om att det är familjen och då framför allt mamman, som 

influerat dem till att bli det de är, samt har guidat dem inför valet av utbildning och yrke samt 

hur detta skall uppnås. En del har även äldre syskon som de anser har varit förebilder, 

inspiratörer och guidat dem på vägen mot vuxenblivandet, vilket illustreras av svaret som Carl 

gav på frågan om vem som guidat honom:

Dels mina två äldre syskon som under alla år har lärt mig hur jag 
ska vara. Jag har införlivat deras normer liksom. Men med tiden 
så har det blivit att jag mer och mer har studerat dem och dragit 
egna slutsatser i och med att jag har blivit äldre. Jag har börjat 
fiska, jag har börjat spela hockey, jag har åkt skidor för att det har 
min bror gjort. Han har lärt mig att fiska och åka skidor… så jag 
har lärt mig mycket av honom. Jag har lärt mig och se upp till 
mina syskon.
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Samtliga respondenter är samstämmiga om att familjen har en central roll i deras 

förberedelse inför vuxenlivet. I familjen upplever dessa ungdomar en trygghet och 

uppbackning samt vägledning inför framtiden. Föräldrarna har förberett sina ungdomar 

genom att finnas där som ett stöd, och uppmuntrat dem till att ta vara på livet. Varje familj har 

gjort det på sitt sätt efter bästa förmåga, genom exempelvis att spara pengar till sitt barn, eller 

genom att hela tiden påvisa och rikta barnets blick mot det föräldrarna anser vara viktigt eller 

det rätta för barnets framtid. Berit, menar att hennes familj har en så stor roll i hennes 

vuxenblivande, så att hon väljer att gå i deras fotspår. Vilket framkommer i följande citat:

Utvecklare… hehehe… ja men ja vet inte den största rollen för det 
är väl dom som vet hur livet går till liksom. Att de visar vägar som 
man ska följa liksom. Som tillexempel pappa är lärare, mamma är 
lärare min äldsta syster kommer att bli lärare nu och de säger till 
mig du kan ju bli mellanstadielärare eller förskolelärare det kanske 
är för att dom har trivts bra med det eller för att.

De flesta av våra informanter vill att deras föräldrar skall vara stöttande och förstående för 

de val som ungdomarna väljer i livets väg. Det mest centrala för dessa ungdomar är att känna 

tryggheten i att familjen alltid finns där, och känslan av att familjen bryr sig om det 

ungdomarna gör eller väljer, och påvisar vilka konsekvenserna blir av olika handlingar och 

val som ungdomarna gör i vuxenblivandet. Ett exempel på det eleverna menar är följande citat 

från Frida:

Jag vill bara att de ska stödja liksom och … egentligen har jag inte 
några kav. Jag vill mer att de ska vara som ett stöd i bakgrunden 
som man har om man inte vet riktigt hur man ska göra.

4.4.2. Skolans vägledande roll
Informanterna är inte eniga om skolans roll i deras förberedelse. Medan Anna tycker att 

hon fått en bra förberedelse bland annat genom att läsa tema (framtid) inom kursen 

samhällskunskap C, säger Frida att hon inte fått någonting alls. Detta belyser vi genom citatet 

från Frida:

… visst syon kanske kommer nån gång men jag tycker inte hon vart 
till nån större hjälp liksom, man själv får gå till henne och hon 
verkar ju helt… ta det ditt hjärta känner för och man liksom vet ju 
inte själv när man är så här gammal. Det är ju jätteknäppt. Ja 
tycker inte man fått nån större hjälp. Som när vi var i Spanien, vi 
gjorde ett projektarbete där och så sa dom att de kom till dom och 
sa att du är ju bra på det här så du skulle kanske göra det här. … 
Lite mer rådgivning
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 De övriga informanterna tycker att de inom skolan förbereds, inte bara kunskapsmässigt,

utan de får även en social kompetens. Detta påvisar vi genom följande citat från Emma som 

anser att skolan förberett henne både kunskapsmässigt och socialt:

Man lär sig väldigt mycket på skolan, inte bara faktakunskap utan 
även, alltså man lär sig ju att umgås med människor. Och sen 
försöker de förbereda oss genom att syon gått runt lite och berättat 
och så.

Sammanfattningsvis kan vi säga att våra informanter tycker att skolans roll i förberedandet 

inför vuxenlivet uppfylls bitvis på ett bra sätt men att det kan upplevas som bristande, då det 

finns de som skulle behöva mer stöd från skolan i sitt förberedande inför vuxenlivet. 

Informanterna anser att förberedelserna inför den praktiska delen i vuxenblivandet skall ligga 

inom ämnet samhällskunskap, men att även studievägledaren har en stor roll i detta. Frida

som inte känner sig så väl förberedd anser att det borde finnas en egen kurs på 100 poäng som 

skulle ligga i trean. Då skulle eleverna kunna få hjälp både med val inför senare utbildning, 

men även för att lära sig om olika bidrag, att betala räkningar, hur olika myndigheter fungerar 

och vart man ska vända sig med olika frågor som kan komma senare i livet.

På följdfrågan vad de då förväntade sig av samhällskunskapsläraren fick vi svar som att 

läraren skall vara påläst och dela med sig av sina egna erfarenheter och att förmedla den 

verkliga bilden och inte bara det som står i böcker. Läraren skall ta hjälp av gästföreläsare i 

den mån läraren inte besitter den kunskap eller erfarenhet som behövs. Detta påvisar vi 

genom ett citat från Anna:

Att vi får den rätta bilden och inte det som står i boken. Det som 
står i boken är mer allmänt… så här gör man… men ibland är det 
inte så i verkligheten. Visst ska läraren lära ut till oss utifrån boken 
men att läraren ska också lära ut oss hur det egentligen är, på 
riktig. 

Några av informanterna anser inte att de kan ställa krav på skolan, då de anser att det är 

deras eget ansvar att själva ta reda på den information som de behöver. Detta illustreras av ett

citat från intervjun med Emma:

Egentligen så tycker inte jag att det känns så att man ställer så 
mycket krav på de i sig, för det är ändå ganska mycket eget ansvar 
att man tar tag i och ser till att man lär sig det man behöver. Sen 
ska de vara som ett stöd på vägen, men jag tycker att det är ett eget 
ansvar och ser till att man klarar av… för man får ändå all hjälp 
man behöver, det finns lärare som är engagerade, det finns 
material, man får pengar varje månad. Man får egentligen allt man 
behöver bara man måste lägga ner mer tid och energi på det man 
gör.
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Carl anser att han inte kan ställa några krav om det inte står med på kursmålen. Vilket 

påvisas genom ett citat från honom:

Nej, det har jag väl inte. Det skulle jag kanske ha haft om jag hade 
vetat vad kursmålen var, om det där ingick i kursmålen och jag 
kände att det var jätte viktigt.

Eleverna tycker att skolan skall förbereda dem genom att ha pålästa lärare och 

studievägledare, som har den senaste informationen, samt komplettera med studiebesök och 

gästföreläsare. Emma och Frida kom med förslag om att starta en ny kurs eller obligatoriska 

temadagar, där de får lära sig om hur systemet fungerar. Detta visar vi först genom ett citat 

från Emma:

Eller försöka väva in det i samhällskunskap A, för det ingår ju för 
alla. Eller man kan tänka sig att ha det som ett slags temadagar 
och se till att alla är där, att det är obligatorisk närvaro, annars är 
det inte alla som skulle komma. Eller en kurs runt jul, innan man 
måste välja och söka utbildning eller jobb, så att man har lite koll 
på lägget, för då kanske det blir lättare att välja. Börja förklara hur 
det funkar med studiemedel och lägenhet och så här.

Sen genom ett citat där Frida uttrycker det på följande sätt:

Asså, jag vet inte antingen mer tid med syon eller så får varje 
lärare smyga in det mer på lektionerna, jag vet inte, vet faktiskt 
inte, kanske en obligatorisk kurs under tredje året, för i ettan så 
bryr man sig inte utan i trean är man ju i behov av att veta...

Frida anser att förberedelsen är viktig för hon vill inte göra samma misstag som hennes 

mamma gjort. Övriga informanter befinner sig på samma våglängd då inte heller de vill göra

fel utan anser att förberedelserna kan hjälpa dem att undvika felstegen. Förberedelserna skulle 

göra dem mer säkra på sig själva genom att de får en större kunskap om det hela.

4.4.3. Utbildningens betydelse
Samtliga informanter har tankar kring vad de vill ha för yrke, dock är det några av dessa 

som har ett annat drömyrke än vad de tänker utbilda sig till. Anledningen till detta är, att deras 

drömyrken är enligt de själva svåra att förverkliga, därför har de bestämt sig för att utbilda sig 

till andra yrken som de tycker sig kunna uppnå. En av de ungdomarna som har bestämt sig för 

att utbilda sig till ett annat yrke än sitt drömyrke är David, han säger följande:

Fotbollsproffs men det är ju så svårt att bli, men affärsjurist, 
mäklare nåt sånt.



39

Informanterna vet hur de ska förverkliga sina utbildnings- och yrkesplaner. De vet vad som 

krävs för att komma in på utbildningen och vad de kommer att jobba med efter utbildningen. 

Detta illustreras av ett citat taget ur intervjun med Anna:

PA-programmet och läsa till administratör eller personalchef. Det 
tycker jag är kul. I och med att man måste har ett års 
yrkeserfarenhet för att komma in på det programmet så måste man 
jobba heltid ett år. Så jag har jobbat i tre år nu för en cancerfond, 
jag bokför och jag jobbar som informatör, men jag jobbar inte 
heltid, för skolan kommer först. Så jag ska jobba ett år där, heltid. 
Till nästa år ska jag söka på programmet. Om fem år 
förhoppningsvis är jag utbildad, och ska söka jobb och hoppas på 
att jag har fått jobb, kanske familj sen … hahahaha.

Dessa ungdomars drivkrafter kommer från viljan att förverkliga sina mål, bli någonting 

och att lyckas och hävda sig i samhället. Nedan kommer vi att visa hur två av dessa ungdomar 

illustrerar detta och först ut är Berit som lever för dagen och tänker kortsiktigt:

Studenten, att gifta mig rikt i USA … hehehe … jag har inget stort 
mål så. Nu är det London sen Norge, mer kortsiktiga mål precis för 
att tjäna pengar så jag kan resa till San Francisco och sitta vid 
Golden Gate bron och sen studera. Det roliga först och sen 
utbildning.

Det andra citatet kommer från Emma, som tänker mer långsiktigt, så hon ser utbildning 

som vägen till lycka:

Det är väl mer det här … att jag ska utbilda mig så att jag klarar 
mig, har det bra, blir någonting. Så att jag slipper och sitta hemma 
som en soffpotatis.

Som vi ser är svaren väldigt olika men som gemensam nämnare är utbildning det som i 

någon form framhålls av samtliga informanter som vägen till självförverkligande.

4.5. Lärarens röst
Gustav anser att det som krävs av honom som lärare i förberedelsen av eleverna inför 

vuxenblivandet är att, få dem att vara aktiva medborgare och medverka i ett demokratiskt 

samhälle. Gustav poängterar att det är viktigt att eleverna får en inblick i vilka rättigheter och 

skyldigheter som medborgaren har. Han ska även förbereda dem och ge dem kunskaper i hur

de kan söka information och om vilka myndigheter som ansvarar för vad.

Gustav förbereder sina elever genom att tillämpa mycket fakta, öva dem att diskutera och 

debattera. Han poängterar att det är viktigt att vänja eleverna vid att de kan ha olika åsikter 

och lära sig att det är skillnader i sakfråga och inte i personfråga.
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På frågan kring vilket material han använder sig av i förberedelsen av ungdomarna inför 

vuxenblivandet svarar han på följande sätt:

Dagstidningar, radio tv, läroböcker, studiebesök – lite, men fakta 
och diskussion är det mesta.

Han menar vidare att det inte är ett enskilt arbetsområde utan det ingår i de olika 

arbetsmomenten så som lag och rätt och massmedia.

4.6. Sammanfattning av empiri 
Våra unga informanter har mycket likheter vad gäller vårt tema nutid och framtidsvisioner, 

vad det innebär att vara vuxen samt familjens roll i förberedelsen inför vuxenlivet. Det är när 

vi kommer in på skolans roll som våra respondenter till viss del har olika synsätt.

Respondenterna har framtidsplaner vad gäller utbildning och yrke och de vet vad som 

krävs för att förverkliga sina planer. De har gemensamma ståndpunkter vad gäller 

utbildningens betydelse för självförverkligandet, därför kommer samtliga ungdomar att inom 

tre år vidareutbilda sig på någon av landets högskolor/universitet. Däremot har de bitvis olika 

planer inför den närmsta tiden efter studenten då dessa ungdomar antingen kommer att läsa 

några kurser, arbeta eller resa innan de börjar på sina respektive utbildningar.

De är samstämmiga om familjens centrala roll i deras liv både som vägledare och 

stöttepelare. Deras familjers erfarenheter har stor påverkan på hur de tänker på framtiden, 

vilket visar sig hos flera av våra informanter, de som är tydligast är Berit och Carl som följer 

helt i sina syskons och föräldrars fotspår. Samtliga informanter betonar mammans roll i deras 

liv och framtidsplaner, tydligast ser man detta hos Frida som lever med bara sin mamma 

vilket gjort henne, som hon säger, ”mammig”.

Dessa ungdomar är inte eniga kring skolans roll vad gäller deras förberedelse inför 

vuxenblivandet. Vissa anser att skolan har förberett dem på ett bra sätt och andra att skolan 

inte alls gjort det och menar att det inte är skolans ansvar att göra det, utan de anser att 

ansvaret ligger på dem själva. Samtliga informanter tycker att skolan kan förbereda dem 

genom kunniga studievägledare och lärare, som även kan dela med sig av egna erfarenheter 

och förmedla den verkliga bilden. De anser även att detta kan ske genom att väva in det i 

ämnet samhällskunskap eller genom obligatoriska temadagar eller kurser.

Trots att de har stöd både från hemmet samt skolan så känner flera av våra respondenter att 

de inte besitter tillräckliga kunskaper om hur systemet fungerar, så som bostadsfrågor, 

fackens betydelse, rättigheter och skyldigheter i samhället etcetera. vilket de anser sig kunna 
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erhålla kunskap från exempelvis obligatoriska temadagar eller kurser. Dock känner de sig 

överlag ganska säkra på vad de vill göra efter gymnasiet.

Att vara vuxen innebär för dessa ungdomar att betrakta sin omgivning på ett seriöst sätt 

och att ta sitt eget ansvar. Detta anser de kunna åstadkomma genom självförsörjning, egen 

bostad och frigörelser från sina föräldrar, vilket ses som distinkta symboler för vuxenhet.

Läraren, Gustav, lägger i sin förberedelse av eleverna inför livet efter gymnasiet, fokus på 

att träna upp eleverna till att bli aktiva samhällsmedborgare som är medvetna om sina 

rättigheter och skyldigheter. Det gör han genom att variera sin undervisning och de material 

han använder sig av.
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5. Moderna ungdomar i senmodern tid: Analys och diskussion
Vår rubrik ovan sammanfattar i koncentrerad form en genomgående bild som framträder i 

intervjustudien. Studiens ungdomar lever och verkar i ett samhälle som förmodas präglas av 

att individualisering och globalisering, där traditionens och familjens roll anses eliminerad

och individen ställs inför en mängd olika valmöjligheter. I ett sådant samhälle måste individen 

vara reflexiv och genom det lära sig att göra sina egna val. Ungdomarna i vår studie

framträder både som präglade av dessa villkor, det vill säga familjen och traditionen, men 

också i mångt och mycket som just moderna i sina åsikter och tankar om vuxenblivandet. Då 

de anser sig vara fria individer med en mängd valmöjligheter och att det är ett individuellt 

ansvar att förbereda sig inför vuxenlivet, vilket exempelvis framkommer i Carls svar:

… bara ser massa möjligheter och jag vet väl ungefär vad jag ska 
göra.

5.1. Familjens roll
Vårt empiriska resultat överensstämmer med de senmoderna teoretikerna när det gäller 

valmöjligheterna, dock är inte samstämmigheten fulländad då det visar sig att familjen har 

den största och mest betydande rollen i dessa ungdomars förberedelse inför vuxenblivet samt i 

deras liv i övrigt. Eftersom familjen fortfarande spelar en stor roll i våra unga informanters 

liv, så innebär det att även traditionen till en viss del fortfarande påverkar dessa ungdomars 

sätt att resonera, vilket tydliggörs i svaren som påvisar att dessa ungdomar är influerade av 

föräldrarnas tankesätt. Därför är dessa ungdomar, även om de är medvetna om att det är de 

själva som måste göra sina egna val och att det är de själva som har ansvaret för deras framtid, 

i behov av familjens stöd och vägledning.

Det empiriska resultat som vi kommer fram till påvisar att familjen fortfarande spelar den 

centrala rollen gällande ungdomarnas trygghet, vägledning och inspiration.  De här 

ungdomarna får vägledning genom att familjen ger den unga alternativa vägar samt påvisa 

konsekvenserna som varje val ger upphov till. Familjen är även tydlig med att påpeka vilket 

av alternativen som de rekommenderar att sitt barn skall välja. Genom detta tillvägagångssätt 

framställs det som om den unga gör ett eget fritt val, vilket även är så som våra informanter 

uppfattar valet. Emmas nedanstående svar illustrerar detta:

Min mamma vill att jag ska åka till USA så hon blir en del i hur 
jag tänker. Men jag bestämmer själv vad jag vill göra. 
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Detta sätt att vägleda ungdomarna på är det som vederbörande föredrar då de känner att de 

både får valfrihet och vägledning. Detta kan tydliggöras i följande citat från intervjun med 

Anna:

Ibland så tänker jag på om jag har haft föräldrar som sagt… du 
gör vad du vill med livet… gå och res, du får flytta hemifrån… du 
får göra vad du vill, då få jag liksom, heeem, mina föräldrar tycker 
att det är ok, varför inte? Jag är ung, jag tycker om och resa, jag 
tycker om utforska världen. Men nu när de liksom staplat upp så 
här… det finns två vägar… du tar den eller så tar du den och vi 
fördrar den. För om du gör allting kul nu så kommer du liksom får 
ångest sen, men om du gör det nu, om du tar det svåra avklarat 
och sen kan du gå ut och resa, göra vad du vill. För det som väger 
tyngst är liksom avklarat. Så jag tycker att familjen har en väldigt 
stor roll i förberedelsen, tror jag.

Beck93 hävdar att till skillnad från tidigare generationer som mer hade som mål med livet 

att bilda familj och leva lyckliga i ett eget byggt hus, har ungdomars mål med livet, i det 

senmoderna samhället, förändrats. Det som Waara94 hävdar om att kommunikationen mellan 

ungdomar och deras föräldrar elimineras och leder till att föräldrarna inte kan vägleda sina 

ungdomar. Detta kan vi inte tillstyrka då det i våra samtal med dessa ungdomar inte 

framkommer att kommunikationen mellan dem och deras föräldrar skulle ha minskat så som 

Waara95 menar. Däremot kan vårt resultat bestyrka det som Waara96 säger kring det att 

föräldrarna inte skulle ha spelat ut sin roll totalt vad gäller vägledning och betydandet för 

vuxenblivandet. Dessa ungdomars attityder visar sig vara mycket beroende av deras föräldrars 

erfarenheter och uppfattningar.

5.2. Framtid
Det som teoretikerna menar om att ungdomstiden, i det senmoderna samhället, präglas av 

osäkerhet och kortsiktighet bland unga i och med att traditionella normer inte längre existerar. 

Detta har vi inte märkt i informanternas svar kring deras framtidsvisioner. Trots att vissa av 

informanterna tänker långsiktigt så har samtliga framtidsplaner och vet vad de vill 

åstadkomma, åtminstone angående utbildning som är vägen till det framtida yrket. En del av 

dem har även långsiktiga planer där de inkluderar vilka steg de skall ta, som kan vara bra för 

karriären i framtiden, exempelvis, att gå på språkkurser, resa utomlands och framför allt att ha 

en högskoleutbildning. Samtliga informanter är även väldigt realistiska i sina framtidsplaner 

och vet vad som krävs för att förverkliga sina planer. Informanternas sätt att planer för 

                                                
93 Beck, Ulrich, 2000
94 Waara, Peter, 1996
95 Ibid.
96 Ibid.
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framtiden kan visa på det som Giddens97 menar att individen i det senmoderna samhället 

måste känna till riskerna och konsekvenserna av ens val. Detta förutsätter att de unga i det 

samhälliga systemet både måste vara produktiva, medvetna om sina val och dess möjligheter. 

Det vetande som ungdomar idag lever efter kommer från samhället i stort genom exempelvis 

utbildning och medier. Men i våra informanters fall verkar det som att familjen, både föräldrar 

och äldre syskon, har varit källan till detta medvetande.

Det Beck98 menar om att ungdomar i dag ser mer till det självförverkligande genom att 

”finna sitt eget, sanna jag”, kan vi se i informanternas sätt att resonera kring sammanhangen 

mellan behoven av att veta vem de själva är och sina mål. Då de menar att om individen inte 

vet vem hon är kan hon inte veta vad hon vill och därmed inte veta hur hon skall förverkliga 

sig själv. Vad gäller självförverkligandet, är samtliga informanter av den uppfattningen att 

utbildningen utgör grunden för självförverkligandet och en bättre framtid. 

Utvecklingen i samhället leder till att utbildning anses vara ett måste för en bra framtid. 

Detta präglar även hur våra informanter tänker och resonerar då ingen av dessa ungdomar ser 

ett förvärvsarbete som ett alternativ till högre utbildning, utan menar att de kommer att utbilda 

sig vidare om än inte direkt efter gymnasiet. Detta påvisar hur ungdomar påverkas av 

utvecklingen som sker i samhället och att dessa ungdomar är medvetna om vad som förväntas 

och krävs av dem som unga individer i det senmoderna samhället.

 Ur samtalen med ungdomarna, kan vi inte se det Beck99 hävdar, om att ungdomars mål 

skiljer sig från tidigare generationers. Våra informanters mål skiljer sig inte särskilt mycket 

från tidigare generationer, då även de strävar efter att bilda familj och leva lyckligt i ett eget 

boende. Detta är helt förståeligt då dessa är ordinära mål som de flesta av oss strävar efter. Vi 

kan även se att de här ungdomarna har nytta av deras familjers erfarenheter och använder dem

som utgångspunkt, vilket kan förklara varför dessa ungdomars mål till stor del liknar det som 

deras föräldrar har åstadkommit. Samtidigt försöker de här ungdomarna att utforska vilka de 

själva är genom att ta små sidovägar.

Individen blir vuxen i en social och kulturell kontext, denna kontext utövar inflytande på

individens framtidsvisioner och värderingar. I informanternas syn på framtiden och deras 

normer finns en del likheter, nämligen utbildning, resor och arbete. Detta kan bero på att 

dessa ungdomar befinner sig i ungefär samma sociala och kulturella kontext som är orsaken 

till de här likheterna.

                                                
97 Gytz Olesen, Sören, m.fl. 2000
98 Beck, Ulrich, 2000
99 Ibid.
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5.3. Skolans roll
Informanterna har olika upplevelser av skolans betydande roll i deras förberedelse inför 

vuxenlivet. Några av dem upplever att skolan haft en stor roll medan andra anser att skolan 

inte alls varit till stor hjälp, samtidigt som vissa ser att det inte ligger i skolans roll, utan ens 

eget ansvar. Detta gör det svårt för oss att bedöma om skolan verkligen har uppfyllt sin roll 

vad gäller elevernas förberedelse. Vi tolkar det som att det är upp till varje elev och dess 

inställning till skolan men även till dess uppmärksamhet och vilja att ta del av den information 

som skolan ändå förmedlar. Ett exempel som kan förklara det vi menar är det Carl säger i 

nedanstående citat:

Känslan jag har är väl att det är bra, men syon orkar man inte 
heller lyssna på riktigt för det är mest papper som man har fått så 
många gångar förut och så står det ja, nu ska ni söka det här, och 
det enda man tänker på är shit det är ju soligt ute typ, det börjar 
blir värmt och så där. Samtidigt som jag, som person inte tar upp 
saker jätte snabbt, jag kan sova lite på lektioner så då tror jag inte 
att jag talar för alla om jag säger så… men jag ska väl lätt kunna 
ta reda på det jag behöver.

Det sättet Carl tänker på visar åter igen på det individualistiska förhållningssätt som unga 

av idag blir vägledda mot, nämligen att du som individ skall ta ditt eget ansvar och lära dig att 

klara dig på egen hand.

Jämfört med den skola som undersöktes i Johanssons studie100 ser vi att våra informanters 

skola antagligen har lagt mer resurser på att förbereda sina elever för högre studier samt en 

större förberedelse inför det praktiska i vuxenblivandet, genom studiebesök till 

arbetsförmedlingen etcetera. Dock visar det sig att skolan inte har kunnat förmedla eller förse 

sina elever med alla de grundläggande kunskaper då samtliga informanter inte besitter 

tillräckliga kunskaper om den biten. Orsaken till skillnader mellan resultaten i denna studie 

och Johanssons studie101 kan vara många. Delvis kan det bero på att vår studie är riktad mot 

elever på studieförberedande program, medan Johanssons studie102 är inriktad mot elever på 

yrkesförberedande. Det kan även orsakas av skillnader mellan olika kommuner och dess 

skolpolitik, men även om det är kommunala eller icke kommunala skolor och liknande. Enligt 

skolverket skall inte dessa skillnader finnas och alla skolor förväntas förbereda sina elever för 

deltagandet i samhället genom att förse dem med relevanta kunskaper.

                                                
100 Johansson, Kerstin, 2003
101 Ibid.
102 Ibid.
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5.4. Vara och bli vuxen
Waara103 påpekar att dagens ungdomar har en diffus föreställning om vad det innebär att 

vara och bli vuxen, vilket vi ser överensstämmande med dessa ungas bild och funderingar 

över och kring vad det innebär att vara vuxen. Av informanternas svar framkommer det att de 

inte har klara uppfattningar om vad det innebär att vara vuxen. Deras uppfattningar av 

vuxenhet skiljer sig från det Frida beskriver som en tid med massa ansvar, till det Anna 

beskriver som att ta omgivningen på allvar till Berit som inte ens vet eller ens bryr sig om hur 

hon som vuxen skall vara.

5.5. Vuxenblivandet
Utifrån Waaras104 beskrivning av övergångsprocessen, ser vi att våra informanter inte

befinner sig i denna övergång på väg mot vuxenlivet. Detta på grund av att

långtidsutbildandet försenar övergångsprocessen hos dessa ungdomar i och med att samtliga 

väljer att vidareutbilda sig. En del av dem kommer även att bo kvar hemma hos sina föräldrar 

under studietiden och ingen av dem planerar att bilda familj innan de blir färdiga med sina

respektive utbildningar.

Waara105 anser att vuxenblivandet förutsätter att ungdomen vet vad omgivningen kräver 

och förväntar av dem. Genom de svar som våra informanter ger tolkar vi det som att våra 

informanter har en del vetskap om vad som krävs och förväntas av de som unga vuxna. Enär 

samtliga anser att de måste arbeta, försörja sig, medverka i samhället samt bidra till 

bibehållande och förbättrande av välfärden. Mot denna bakgrund utgör arbete och egen 

försörjning samt eget boende tydliga passager till vuxenvärlden för våra informanter.

Förberedelsen inför vuxenlivet sker, vilket vi tidigare nämnt, under ungdomstiden. En 

aspekt av denna förberedelse består i att individen utvecklar sin jag-uppfattning. I ett 

föränderligt samhälle, som det vi idag lever i, måste den unga individen hela tiden utforska 

vem hon själv är och vad hon vill. Detta är även vad informanterna är sysselsatta med då de 

menar att de vill upptäcka vilka de själva är. De förknippar nämligen vuxenblivandet med att 

individen börjar lära känna sig själva genom att se på de många olika sidor som deras 

personlighet utgörs av, och genom det kunna precisera sina mål i livet. Detta för att de anser 

att det viktigaste i livet är just att ta reda på vad de själva vill göra med själva livet. Detta 

leder till at deras behov av vägledning och rådgivning ökar vilket vi tydligt ser i deras 

resonemang kring vad familjen bör göra för att förbereda sina ungdomar inför vuxenlivet. De 

                                                
103 Waara, Peter, 1996.
104 Ibid.
105 Ibid.
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här ungdomarna förväntar sig att familjen inte tvingar på dem val, utan belyser vilka 

konsekvenser de olika valen som de kan välja mellan kommer att resultera i.

Enligt teoretikerna ger det moderna samhället andra förutsättningar och villkor för 

vuxenblivandet idag till skillnad från igår. Detta synliggörs genom exempelvis, det att 

studietiden blivit längre, vilket resulterat i att även vuxenblivandet förlängts. Det i sin tur kan 

vara en av orsakerna till att våra respondenter inte riktigt har vetskap kring det praktiska som 

hör vuxenvärlden till, så som att betala räkningar, skaffa bostad etcetera. Att hela denna 

process blir förlängd kan således göra så att unga av idag inte redan vid 18 – 20 års ålder 

känner att de måste sätta sig in i dessa frågor än, utan känner att de kan göra det senare.

De rådande uppfattningarna hos de senmoderna teoretikerna är att det sker större och 

snabbare förändringar i dagens samhälle och att ungdomar idag har annorlunda förutsättningar 

och möter annorlunda problem i och med att samhället blir mer individualistiskt. Detta anses, 

enligt Waara,106 utgör en ny faktor i vuxenblivandet som tidigare generationer inte 

konfronterades mot. Detta är helt naturligt då övergångsprocessen påverkas av de sociala och 

kulturella kontexterna. De flesta av respondenterna säger sig klara av förändringarna som sker 

i samhället, samtidigt som någon säger sig inte klara av det alls. Av dem som säger sig klara 

av dessa förändringar är det några som uttrycker sig kritiskt till den utveckling då de 

förespråkar ett mer solidariskt tänkande. Det tolkar vi som att de anser att individen i sin 

utveckling behöver befinna sig i ett samspel där givande och tagande är mer naturligt än jag-

tänkandet.

Trots att de här unga säger sig kunna klara av utvecklingen i samhället så tyder deras svar 

på att de saknar elementära kunskaper om den praktiska delen av samhällssystemet. Vissa av 

ungdomarna besitter lite kunskap om hur vissa delar av systemet fungerar, men de är inte 

tillräckliga för att de skall klara sig problemfritt och utan vägledning i vuxenlivet. Ett exempel

på hur deras kunskaper är otillräckliga är den informant som inte ens vet hur räkningar 

betalas. Frågan blir, vems ansvar är det att dessa ungdomar som snart kommer att kliva in i 

vuxenlivet, inte är utrustade med de mest grundläggande kunskaper om hur systemet i det 

samhälle de lever i fungerar. Ur informanternas svar framkommer det att källorna till deras 

kunskaper härstammar både från hemmen och från skolan, och att informanterna anser att 

skolan skall förse dem med mer kunskap kring detta.

                                                
106 Waara, Peter, 1996
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5.6. Förberedelsens plats
Det är tydligt att skolan har haft den större delen vad gäller den här typen av kunskap, vi 

ser även att både hemmen och skolan kan ha brustit i sin uppgift att förbereda dessa ungdomar 

inför vuxenblivandet.

Är det så att både skolan och hemmet brustit i sin uppgift, att förmedla kunskap till 

ungdomarna om hur systemet är konstruerat, då det i dagens individualistiska samhälle 

förväntas av individen att den själv skall införskaffa sig de kunskaper som hon behöver?

Är det beroende på att det i dagens individualistiska samhälle förväntas av individen att 

den själv skall införskaffa sig de kunskaper som hon behöver vilket visar sig som att både 

skolan och hemmet brustit i sina gemensamma uppgifter kring förmedlandet av kunskap kring 

hur systemet är konstruerat?

Eller är det så som vissa av våra unga respondenter anser, nämligen att det är deras eget 

ansvar att tillägna sig det och därför kanske inte heller tar del av det som skolan och hemmet 

förmedlar? Det som vissa av respondenterna anser överensstämmer med de senmoderna 

teorierna om individualiseringsprocessen, är det faktum att individen själv skall ta ansvar för 

sig själv. Dessa respondenter menar att de har möjligheten att själva inhämta information som 

de behöver, genom att samhällets institutioner finns på Internet. Vi finner likheter i Becks107

påstående om att den enskilde individen själv skall komma tillrätta med 

individualiseringsprocessen, genom att individen ställer nya krav på samhällets institutioner. 

Internet och dess hemsidor är ett exempel på att samhällets institutioner har förändrats, så att 

det tillmötesgår människornas nya behov. Medan en del av respondenterna anser att det är 

skolans ansvar att förse dem med de grundläggande kunskaper om hur samhällets är 

konstruerat.

5.7. Är det skolan gör tillräckligt?
Vårt empiriska material visar på att den skola som vi erhållit informanter från, till skillnad 

från den skola som Johansson108 i sin forskning, har undersökt, har lagt mer resurser på att 

förbereda eleverna inför steget efter gymnasiet. Ur samtalen med informanterna visar det sig 

att skolan har bjudit in gästföreläsare och gjort studiebesök samt har haft ett stort 

elevinflytande och strävat efter att återspegla det föränderliga samhället. Utifrån det kan vi 

säga att denna skola har försökt att uppfylla sin uppgift i enlighet med det som står i Lpf 94, 

nämligen att skolan skall samverka med det omgivande samhällets olika myndigheter och 

                                                
107 Beck, Ulrich, 2000
108 Johansson, Kerstin, 2003
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organisationer, arbetslivet etcetera. Dock finner vi olikheter i svaren beroende på vilka 

samhällskunskapskurser som informanten har läst. Ur respondenternas svar finner vi att C-

kursen är ganska avgörande i förberedelsen av eleverna inför steget efter gymnasiet. Det är 

tydligt att de informanter som läst C-kursen besitter mer kunskap, i och med att C-kursen är 

valbar blir kunskapsskillnaderna förståliga. Det visar sig även i Johanssons109 studie då hon 

undersökt elever från yrkesförberedande program, vilket innebär att de endast har läst A-

kursen.

A-kursen i samhällskunskap, som är en kärnämneskurs, ligger under de tidigare åren på 

gymnasiet, vilket innebär att den genererar en mer allmän kunskapsnivå. Detta gör kursen 

otillräcklig som förberedelse av eleverna inför den praktiska delen i samhället. Risken finns 

även att eleven finner sådana kunskaper mindre aktuella och därmed inte tillägnar sig dem. I 

samtalen med Carl förklarade han varför han inte anser att de kunskaperna om de praktiska 

delarna i samhällssystemet bör läras ut under årskurs ett:

Nej, för att då kan man inte tänka på… i alla fall inte jag. Dels så 
är man mycket mer barn i ettan och man tänker på så mycket 
annat.

Enligt skolverket skall alla elever ha likvärdiga kunskaper, därmed blir det nödvändigt att 

alla elever får samma kunskapsnivå oavsett vilka kurser de läser. Detta kan åstadkommas 

genom Emmas och Fridas förslag, nämligen att under sista året på gymnasiet bör det finnas en 

kurs eller temadagar med obligatorisk närvaro där eleverna får lära sig om hur de kan söka till 

högskolor, söka arbete, vad de olika myndigheterna har för funktioner samt vart man vänder

sig med olika frågor etcetera.

I dagens samhälle har utbildningssystemet och arbetsmarknaden blivit mer komplexa, 

vilket försvårar ungdomarnas val. Detta i sin tur ökar ungdomarnas behov av vägledning. 

Därmed bli studievägledarens roll ännu viktigare. Några av informanterna nämnde 

studievägledarens roll, men de visar en negativ inställning till studievägledarens roll och det 

verkar inte som att studievägledaren har varit till hjälp för dessa ungdomar. Det kan delvis 

bero på sättet som studievägledaren brukar använda sig av, nämligen att dela ut papper med 

ett ganska byråkratiskt språk som eleverna inte orkar läsa eller genom att hoppa in under 

lektionerna och berätta lite om hur eleverna kan gå tillväga i fall de vill söka till en högskola.

Det framkom, i exempelvis samtalen med Frida, att vissa elever är i behov av konkreta råd 

och gripbar vägledning.

                                                
109 Johansson, Kerstin, 2003



50

Ur samtalen med Gustav ser vi att han förstärker den bild eleverna givit oss vad gäller

studievägledarens arbete och även kring hur skolan kan försöka förbereda sina elever inför 

tiden efter gymnasiet. Vi ser även att han i sin roll som lärare strävar efter att uppfylla målen 

som finns i kursplanerna, då han lägger stor vikt vid att lära sina elever att samverka i ett 

demokratiskt samhälle.
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6. Resultatets rimlighet: Metodreflektion

Vi bedömer vårt empiriska resultat som bra och täckande för studiens frågeställningar.

Kommunikationen mellan oss som intervjuare och våra respondenter var över förväntan med 

tanke på frågornas natur. Intervjupersonerna har varit generösa i sina svar och inget bortfall 

förekom. 

I genomförandet av denna intervjustudie har vi strävat efter att leva upp till de kriterier

som, enligt Kvale, varje intervjuare skall arbeta efter. Därmed anser vi att vi kunnat erhålla ett 

mer kvalitativt resultat, mot om vi inte följt dem. 

Den metod vi använt oss av har lett till en begränsning vad gäller antal informanter då 

genomförandet och efterarbetet är tidsödande när det gäller kvalitativa intervjuer. Av den 

orsaken går inte heller vårt resultat att applicera på ungdomar i allmänhet utan bara på våra 

intervjupersoner. Ett alternativt sätt att göra denna studie på hade varit genom gruppintervju, 

dock anser vi att risken för påverkan respondenterna emellan riskerar att inte ge oss varje 

individs subjektiva uppfattning. En annan risk med gruppintervju är att man kan bli mer 

restriktiv vad gäller mer personliga frågor. Den subjektiva upplevelsen är något vi funnit 

väldigt nödvändigt då vi gått in på det individuellt unika i det postmoderna perspektivet, 

därför anser vi att en djupintervju varit tvunget. 

 En annan alternativ metod skulle kunna vara kvantitativ metod och då genom en 

enkätstudie, emellertid anser vi inte att vi då kunnat erhålla den djuphet som vi idag erhållit 

genom kvalitativa intervjuer. Likväl har vi å andra sidan gått miste om möjligheten att kunna 

applicera svaren på en mer allmän nivå, vilket kunde ha gjorts med en enkätstudie. I en 

enkätstudie finns en möjlighet till vetskap om exempelvis vad majoriteten av de tillfrågade

gymnasieeleverna saknar för kunskap om den praktiska delen av samhällssystemet och på 

vilket sätt samt under vilken termin de vill erhålla sådana kunskaper. Med denna metod hade 

vi endast kunnat ha erhållit svar om vad, när, hur och av vem, men aldrig varför. Det vill säga 

vad orsaken är till att eleverna inte besitter de kunskaper som vi efterfrågar, samt varför de 

resonerar som de gör. 

Det mest optimala som vi ser det hade varit att komplettera vårt material med en 

enkätstudie så att vi både funnit mer bredd och djup. Dock fanns inte den möjligheten vid 

denna studie på grund av tidsbrist.

I tolkningar och analys av ett empiriskt material finns det alltid en risk för att forskaren 

påverkas av sina egna upplevelser och erfarenheter. Detta kan leda till en övertolkning av 

materialet, då forskaren tolkar informanters tolkningar genom att applicera sina egna 
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erfarenheter och värderingar i tolkningen. Därför är det bra om forskaren är medveten om 

denna risk och försöker att eliminera den. I denna studie har vi strävat efter att, som forskare,

inte göra några ingrepp i våra empiriska data inte under genomförandet samt inte heller under 

bearbetningen av resultaten. Därmed anser vi att vårt empiriska resultat har en stor ekologisk 

validitet. 

Ur denna aspekt skulle vi kunna se dessa ungdomar som vuxna då de i lagens ögon anses 

vara vuxna utifrån myndighetsaspekten. Detta då samhället anser att de skall klara av att lägga 

sin röst på något som är avgörande för samhället och dess funktioner samtidigt som de saknar 

kunskap om hur samhället fungerar. Med andra ord skall de klara av att vara med att 

bestämma hur samhället skall förändras i morgon när de inte vet hur samhället fungerar i dag
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7. Slutsats
Vi kan inte applicera dessa sex ungdomars resonemang på hela ungdomsgruppen utan det 

är bara vad de säger om sig själva.

Utifrån de sociologiska frågeställningar vi ställt oss kring familjens och skolans vägledande 

roll i ungdomarnas övergångsprocess till vuxenhet, har vi försökt att komma så nära en 

realistisk bild kring vad våra unga informanter resonerar. Det vi förundrades över var att trots 

att samtliga informanter läser studieförberedande program på gymnasiet och dessutom på 

samma skola skiljer sig deras förberedelse sig åt inför vuxenlivet. Slutsatsen vi kan dra av

detta är att det inte enbart är skolan som givit dem denna förberedelse, för om så vore fallet 

skulle deras nivå av förberedelse ha varit lika. Utan det visar sig att familjen fortfarande har 

en stor roll vad gäller förberedelsen inför vuxenblivandet och det vuxna livet, vilket säger 

emot den teori som hävdar att familjen har spelat ut sin roll. Därmed blir skillnaden hos 

eleverna givetvis naturlig.

Vi ser även att familjens vägledande roll inte kan ge tillräcklig förberedelse utan skolans 

vägledande roll även är viktig. De unga som inte får samma vägledning från hemmet skulle

inte få någonting om skolan inte fanns där för dem. Det är just dessa elever som har de större 

kraven och förväntningarna på skolan kring förberedelsen och vägledningen inför steget efter 

gymnasiet.

 Vi har även sätt tendenser av individualism hos vissa av våra respondenter då de är av den 

åsikt att det är deras eget ansvar att tillägna sig de kunskaper som de anser sig behöva i sitt 

vuxenliv. Därför anser dessa att de inte kan ha krav vare sig på familjen eller på skolan.

De unga respondenterna förbereder sig för övergången från ungdomstid till vuxenliv, 

genom att dra nytta av de vuxna som de har runt omkring sig och som redan vägen vandrat. 

Det är i första hand äldre syskon som har varit förebilder och influerat dem till att följa deras 

fotspår. I andra hand är det föräldrar som varit källan till inspiration och vägledning. Dessa 

ungdomar förbereder sig även genom skolan, dels genom att umgås med skolkamraterna och 

dels genom att ta del av skolkunskaperna.

Utifrån vår didaktiska frågeställning, om hur skolan genom samhällskunskapen kan hjälpa 

ungdomarna i förberedelserna inför övergången till vuxenliv, har vi funnit att våra unga 

informanter som inte läst C-kursen i samhällskunskap inte besitter tillräcklig kunskap om hur 

olika institutioner fungerar i samhället. Gustav anser att eleverna får de grundläggande 

ämneskunskaperna genom kunskapen kring individens rättigheter och skyldigheter samt kring 

hur det demokratiska samhället fungerar. Detta verkar inte vara tillräckligt. Genom elevernas 
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svar visade det sig att de inte har tillräckligt omfattande kunskaper om vilka rättigheter och 

skyldigheter de har i samhället.

Utifrån detta anser vi liksom några av eleverna som vi samtalat med att något tycks fattas i 

skolan gällande deras uppgift kring förberedelsen inför vuxenblivandet. Förslagen från 

eleverna som framkom var en obligatorisk 100 poängs kurs eller obligatoriska temadagar 

under sista gymnasieåret som hjälp inför steget efter gymnasiet. Vi befinner oss mer på en 

medelväg mellan dessa förslag då vi anser att en 50 poängs kurs på vårterminen under tredje 

året på gymnasiet kan vara tillräcklig. Detta ser vi som ett sätt att hjälpa ungdomarna i 

förberedelserna inför övergången till vuxenlivet.

Vi finner det därför nödvändigt att skolverket och våra politiker ser över om det finns 

möjlighet att konstituera en kurs med mål och betygskriterier, där eleverna lär sig hur 

samhällets olika institutioner fungerar och hur man går tillväga för att klara sig i samhället. Vi 

är dock medvetna om att det kan vara problematiskt med bedömning och betygssättning på en 

sådan kurs, men finner det ändå värt ett försök att ge våra ungdomar detta för att ge dem en

bra start i deras vuxenblivande.
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8. Didaktisk del: Förslag på kursinnehåll
Här nedan presenteras våra tankar och förslag som uppkommit under uppsatsens gång kring 

hur skolan mer kan hjälpa dagens ungdomar i dess förberedelse inför övergången till 

vuxenlivet. Detta förslag bygger på det resultat som vi erhållit i denna studie. Som vi tidigare 

nämnt tänker vi oss att kursen bör omfatta 50 p och vara förlagd under tredje året på 

gymnasiet. Vi är medvetna om att de områdesförslag som vi nedan presenterar kommer att 

vara överlappande då de i stor utsträckning hänger ihop. Det finns säkert andra förslag kring 

innehåll som vi nedan inte berört, men som givetvis kan vara aktuellt för denna kurs. Det vi 

vill att kursen skall beröra är de praktiska aspekterna av samhällssystemet genom exempelvis 

följande punkter:

  Högre studier

o Befintliga högskolor/Universitet

o Befintliga Utbildningar/Program vs Fristående kurser

o Antagningskrav

o Tillvägagångssätt vid ansökan

  Arbetsliv

o Fackets funktion

 Bli medlem

 A – kassans funktion

o Trygghet och Säkerhet

 Arbetsgivarintyg

 Kollektivavtal

 Anställningsavtal

 Lönevillkor

o Arbetsförmedlingen

 Dess funktion

 CV och personlig brev

  Hushåll

o Försörjning

 Betala räkningar

 Olika avtal ex. elavtal, teleavtal

 Deklaration
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 Försäkringssystem

o Olika bidrag i välfärdssystemet – när har man rätt till dem, var och hur man 

söker dem

  Boende

o Olika bostadsformer

o Söka bostad

I denna kurs kan skolan verkligen uppfylla det som står i skolverkets dokument om att skolan 

i förberedelse av eleverna skall göra det i samverkan med näringslivet och samhällets olika 

institutioner. Vad gälle hur undervisningen kan gestalta sig på olika sätt, presenterar vi nedan 

i punktform:

 Klassisk katederundervisning

 Studiebesök

 Gästföreläsare från berörda institutioner

 Broschyrer och Material från vederbörande 

 Massmedia

 Grupparbete

 Enskilda arbeten

Målen med kursen är att eleven skall…

 … ha kunskap om de olika praktiska delarna i samhällssystemet, dess funktion samt 
kunna tillämpa det praktiskt

 … kunna påvisa en färdighet inför steget efter gymnasiet

 … osv.
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Bilaga A
Årskurs på gymnasiet:

Kön:

Bakgrund:

 Känner du att tiden du spenderar med dina föräldrar är viktig och tillräcklig för dig?

 Vad gör du på din fritid?

 Skulle du kunna beskriva vem du är?

Framtidsvisioner:

 Vad tycker du är viktigast efter gymnasiet?

 Vad ska du göra efter gymnasiet?

 Vad gör du om 1, 3 och 5 år?

o Har du sökt sommarjobb?

o Vad har du för drömyrke? 

o Vad har du för utbildningsplaner?

o Vad har du för yrkesplaner?

o Vet du hur du ska förverkliga dina framtidsplaner?

o Vem har guidat dig genom detta?

Dagsläget:

 Har du några planer på att flytta hemifrån?

 Vet du hur det går till med ex. bostadskö etc.?

 Vet du hur du ska försörja dig när du tagit studenten?

Skolans påverkan:

o Vilken roll har skolan i förberedelsen inför:

 Har du sökt till högre utbildning?

 Hur har du gått tillväga och vem har du fått hjälp av?

 Varför har du valt just den utb., kursen?

 Om du har jobb klart, vet du då vilken roll facket har för dig 

som anställd? 

 Om du inte ska studera vidare och inte vet om du fått något 

arbete, vet du då vad du bör göra, så som inskrivning hos 

arbetsförmedling, a-kassa etc.?

o Hur tycker du att skolan uppfyller den rollen?

o Inom vilket ämne i skolan anser du att den största rollen bör finnas?
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o Vad har du för krav och förväntningar på samhällskunskapslärare kring 

förberedelsen inför arbetsliv och vuxenliv?

o Hur tycker du att skolan ska förbereda dig, så att du känner att du kommer att 

klara av ditt arbetsliv och vuxenliv?

o Varför anser du att just denna förberedelse som är viktig?

Familjens påverkan:

o Vilken roll anser du att familjen spelar kring förberedelsen inför vuxenlivet?

o Hur tycker du att din familj uppfyller den rollen?

o Anser du att det är den ena eller den andra förälderns roll eller är det bådas 

gemensamt?

o Hur anser du att familjen ska agera för att förberedelsen inför vuxenlivet ska 

bli bra?

o Vad har du för krav och förväntningar på dina föräldrar kring förberedelsen 

inför vuxenlivet?

Summeringsfrågor

 Anser du att du vet vilka rättigheter och skyldigheter som du har i och gentemot 

samhället?

 Var har du erhållit den informationen ifrån?

 Vet du hur du ska leva upp till dem?

 Hur gör du när du behöver råd inför ett beslut som du själv måste fatta som berör 

förberedelsen inför vuxenlivet?

 Känner du att du som individ klarar av de stora och snabba förändringar som sker i 

och med att samhället blir mer och mer individualistiskt? Varför/Varför inte? På vilket 

sätt?

 Vem anser du förbereder dig mest, skolan eller familjen, inför arbetslivet och 

vuxenlivet?

 Känner du dig tillräcklig förberedd inför vuxenlivet?

 Vad innebär det för dig att vara vuxen?

 Vad är det som driver dig framåt? Varför/Varför inte?
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Bilaga B
1. Vad tror han krävs av honom som lärare i förberedelsen av eleverna inför 

vuxenblivandet?

2. Hur gör han för att förbereda eleverna inför vuxenblivandet?

3. Vilket material använder han sig av i förberedelsen av ungdomarna inför 

vuxenblivandet?
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Bilaga C

Kvalifikationskriterier för intervjuaren

1. Kunnig. Har omfattande kunskaper om ämnet för intervjun, kan föra ett initierat samtal 
om det; känner till de viktigaste aspekterna av ämnet och vet därför vilka frågor som är 
viktiga att gå vidare med utan att försöka lysa med sin kunskap.

2. Strukturerande. Presenterar ett syfte med intervjun, beskriver intervjuförfarandet och 
avrundar intervjun genom att exempelvis kort tala om vad som har kommit fram i 
intervjun och undrar om den intervjuade har några frågor att ställa.

3. Tydlig. Ställer tydliga, enkla, lätta och korta frågor: talar tydligt och begripligt, utnyttjar 
inte akademiskt språkbruk eller yrkesjargong. Et undantag är en stressintervju, då frågorna 
kan vara både komplexa och mångtydiga för att intervjupersonen ska avslöja sina 
reaktioner på stress.

4. Vänlig. Tillåter intervjupersonen att avsluta vad hon säger, låter henne tänka och prata i 
sin egen takt. Är lättsam, tolererar pauser, antyder att det är tillåtet att föra fram 
okonventionella och provokativa åsikter och ta upp känsloladdade saker.

5. Känslig. Lyssnar aktivt till vad som sägs, hör de många meningsnyanserna i ett svar och 
söker få en mer fullständig beskrivning av dessa nyanser. År empatisk, lyssnar till 
känslobudskapet i det som sägs, hör inte bara vad som sägs utan också hur det sägs och 
lägger även märke till vad som inte sägs. Känner när ett ämne är för känsloladdat för att 
behandlas vidare i intervjun.

6. Öppen. Hör vilka aspekter av intervjuämnet som är viktiga för den intervjuade. Lyssnar 
med jämnt svävande uppmärksamhet, är öppen för de nya aspekter som den intervjuade 
kan föra in och följer upp dem.

7. Styrande. Vet vad han är intresserad av: känner syftet med intervjun, vet vad som är 
viktigt att vinna kunskap om. Kontrollerar intervjuns förlopp och är inte rädd för att 
avbryta intervjupersonens utvikningar från ämnet.

8. Kritisk. Tar inte allt som sägs för vad det är utan ställer kritiska frågor för att pröva 
tillförlitligheten och giltigheten i det som intervjupersonen berättar. Denna kritiska 
kontroll kan gälla både iakttagbara belägg för intervjupersonens uttalanden och 
uttalandenas logiska följdriktighet.

9. Minnesgod. Minns vad en intervjuperson har sagt under intervjun, kan erinra sig tidigare 
uttalanden och be att få dem utvecklade, och kan knyta samman vad som har sagts under 
olika delar av intervjun.

10. Tolkande. Förmår under hela intervjun klargöra och vidga innebörden av 
intervjupersonens uttalanden; presenterar tolkningar av vad som sagts, som sedan kan 
bekräftas eller bestridas av den intervjuade.


