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Kapitell. InJedning
Gymnasieskolan ar en frivillig skolform for i fOrsta hand aldersgruppen 16-19 iir. Frivilligheten
kan dock diskuteras. Arbetsmarknaden ar synnerligen begransad for den har gruppen och de ar
genom sin alder uteslutna fran det sociala skyddsnat som finns for aldre. Ungdomar har till
exempel inte ratt till socialbidrag och arbetsformedlingen atar sig inte deras problem. De som
inte gar i gymnasiet eller lonearbetar har kommunema ansvar for, ell ansvar som innebar att den
unge maste arbeta och studera i gymnasieskolan enligt ett sa kallat individuellt program. Det ar
darfor inte fOrvimande att de allra f1esta sextonaringar kommer till gymnasieskolan och all de
stannar dar i nagra

ar.

Gymnasieskolan har en lang tradition samtidigt som den forandrats atskilligt. Det som idag
innefattas i gymnasiet kan del as upp i tva olika skolkulturer; en laroverkskultur och en
yrkesskolekultur. Dessa tva skolformer fordes samman under ett och samma tak i och med
1971 ars gymnasiereform. Vissa av gymnasiets linjer bar med sig arvet fran laroverket, andra
forde vidare yrkesskolans kultur. Den senaste reformen, 1991 ars gymnasiereform, innebar att
elevema kan valja mellan olika program istallet for mellan olika linjer. Det finns likasa mojlighet
att ga ett individuellt program. Alla sa kallade nationella program ar treariga och forutsalls ge
allman behorighet till hogskolan. Reformen skall i skrivande stund precis ha genom fOrts runt
om pa skolorna. Denna liksom tidigare reformer syftar till att utjamna skillnaderna mellan de
olika utbildningarna (Sjogren, 1994).
Hur stall er sig eleverna till den nya gymnasieskolan? Gar de i en och samma skola oavsett
inriktning, eller finns det parallella system et kvar? Om det parallella system, som politiker och
vissa av arbetsmarknadens intresseorganisationer viII fa bort, trots allt finns kvar, vilken roll
spelar eleverna for dess fortlevnad? Det ar fragor som dessa som projektet fOrsoker ge svar pa.
Fokus for undersokningen tir inte gymnasieskolan utan de elevorganiserade fritidsaktiviteter
som fOrsiggar i samband med skolan . Det overgripande syftet ar att studera vii ken funktion
dessa aktiviteter fyller i ungdomarnas vardag. Gymnasieskolan i sig blir endast intressant i en
fOrlangning av denna fragestallning, och da med avseende pa hur gymnasiets utformning
paverkar elevernas aktiviteter och hur ungdomarnas agerande i sin tur paverkar
gymnasieskolan. Bland annat viII vi studera om och hur aktiviteterna bidrar till at! skapa
stratifiering i det sociala rummet, det vill saga i vad man de fungerar som distinktionsskapande
sociala praktiker. Vilka sociala och kulturella kompetenser tillagnar sig ungdomarna? Hur
forhaller sig den kultur som ungdomarna fOr vidare genom sina aktiviteter till det gamla
skolformernas kultur samt till olika klasspraktiker?
I studien gors j'amfOrelser mellan tva stader, Kalmar och bstersund. Det ar ocksa dessa
staders gymnasieskolor som utgor underlag fOr undersokningen och resultaten kan inte
generaliseras till gy'mnasieelever i stort. JamfOrelserria syftar till att synliggofa pa vilket siitt
integreringen av gymnasiets olika utbildningar paverkar ungdomars aktiviteter i form av
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gymnasiefOreningar och andra elevorganiserade fritidsaktiviteter. Gymnasieskolans utformning
skiljer sig namligen at i de tva staderna. Ostersunds skolor utmarks av en hog grad av IUmslig
integration medan Kalmars gymnasier kannetecknas av en i<ig rumslig integration mellan olika
utbildningar. Viir hypotes ar att dessa skillnader led er till att fritidsaktivitetema ar olika och har
skilda funktioner.
Reformens betoning pa all man behorighet till hogskolan och fOrHingningen med ett tredje ar
pa de fore detta yrkeslinjerna ger intryck av att gymnasiet ses som en forberedelse for vidare
studier samt att den gamla uppdelningen mellan praktiska yrkesutbildningar och teoretiska
utbildningar suddats ut. Samtidigt gar som framkommit ovan i stort sett alia 16- 19-aringar i
gymnasiet. Reformens honnorsord ar fornyelse och integration mellan olika utbildningar 1, men
hur ser gymnasisterna pa saken? Verkar de for den forandring som statsradet Hjelm-Wallen gay
uttryck fOr i sitt direktiv till gymnasieutredningen? Hjelm-Wallen skriver bland annat att
gymnaiseskolans utbildningar ar socialt och konsmassigt snedfordelade och att tidigare
reformers "jamlikhetsskapande verkan" inte blivit den politikerna onskade.2 Hjelm-Wallen
fortsatter:
[Gymnasieutbildningen) skall vidare motverka indelningar i kunskapsmal som ger
upphov till strikta kategoriindelningar och yrkesmassiga atervandsgrander med
atfOljande sociala skillnader. Kommitten bor ocksa i sitt grundlaggande arbete
ingaende prova vilka atgarder som behovs fOr att fa en jamnare social och
konsmassig rekrytering till olika utbildningsvagar inom gymnasieskolan.3

Handlar dagens gymnasister som statsdidet Jar ell er traderas de traditionella utbildningsvagarna
inom den gemensamma gymnasieskolan? En hypotes ar att arvet fran teoretiska respektive
praktisklyrkesinriktade skolformer lever vidare och att eleverna reproducerar de skillnader
mellan olika utbildningar soril politikerna fOrsoker fa bort.

Syfte
Projektets overgripande syfte har presenterats ovan och kan kort sammanfattas med att intresset
riktas mot elevorganiserade fritidsaktiviteter i samband med gymnasieskolan och den funktion
som dessa aktiviteter har i ungdomars vardagsliv. Ett vidare syfte ar at! belysa konsekvenserna
av dessa elevorganiserade aktiviteter fOr gymnasieskolan och hur skolans reformering bidragit
till att forma elevernas praktiker. Foreliggande rapport redovisar den fOrsta av tre delstudier
inom projektet. Studien utgors av en enkatundersokning riktad till elever pa den kommunala
gymnasieskolans ordinarie linjer i Kalmar och Ostersund. Enkatstudien kan ses om en
bakgrund till projektets ovriga delstudier, vilka beslilr i en historisk iwalys av
gymnasieforeningar/skolfOrbund i de bAda staderna samt en intervjuundersokning med
I Se till exempel SOU 1981 :96. s. 20 och 463.
2 SOU:198l:96. s. 466.
3 SOU 1981 :96. s. 466.
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ungdomar som deltar i foreningar ell er foreningslika aktiviteter inom ramen for
gymnasieskolan. Den historiska studien gor det mojligt att se hur foreningslivet reproducerats
under en langre period, samtidigt som den synkrona intervjustudien ger oss tillgang till
ungdomarnas forestallningar om skolan, sig sjalva och det arv som de bar med sig.
Till skillnad fdin de bad a kommande studierna riktar sig enkatstudien till ett representativt
urval av gymnasieelever och ar saledes inte specifikt inriktad mot de elevorganiserade
aktiviteterna. Dess syfte ar att kartJagga gymnasieungdomars fritidsaktiviteter samt deras syn
utbildning och framtid. Darutover skall studien ringa in de elevorganiserade aktiviteter som
finns pa gymnasieskolorna och den grupp elever som ar aktiva inom dessa skolrelaterade
fritidsaktiviteter. Enkatens syfte ar darmed explorativt snarare an hypotestestande. Det primara
intresset ar att generera fragestallningar och arbetshypoteser infor de kommande studierna.
Undersokningens upplaggning och genomforande presenteras i nasta kapitel, men fore det
foljer en beskrivning av de studerade staderna och deras gymnasieskolor.

Kalmar oell Ostersund
Valet av Kalmar och Ostersund grundar 'sig pa att staderna ar lika i vissa avseenden samtidigt
som gymnasieutbildningen utformats pa ski Id a satt. Kalmar ar en av Sveriges aldsta stader,
Ostersund blev stad fOrst i slutet av 1700-talet. De ar bada residensstader och har bada sjukhus
och hogskolor. Till fOr nagra ar sedan fanns det ett omfattande militarvasende i bada staderna.
Jdag ar fJygfJottiljen nedlagd i Kalmar, medan Ostersund fortfarande ar praglat av ett militart liv.
Kalmar dominerades lange av en livlig sjotrafik, medan Ostersund - Sveriges mitt som staden
nagot oegentligt kommit att kallas - ar belagen i inlandet. Bada staderna har haft fJera olika
utbildningar motsvarande dagens gymnasium. Hur utbildningsmojligheterna var omkring ar
1950 framgar av tabell I.

Tabell I Utbildningar motsvarande dagens gymnasieskola
or 1950.
!.ltbildnine~[ 2£h skolor
Central verkstadsskola
Handelsskola
Hogre allmanlliiroverk
Kommunal flickskola
Kommunala skolor for
yrkesundervisning
Navigalionsskola
Praklisk realskola
Sjomansskola
Yrkesskola

Fanns
Nej
la
la
la
Nej
la
Nej
la
la

Kalmar

Kalmar och Ostersund omkring

Fanns
la
Nej
la
la
Ja

Q~le[sund

Nej
la
Nej
Nej

Kiilla: Svellsk IIpps/agsbok

Som framgar av tabellen fanns saval laroverk som yrkesskolor i de bada staderna yid 1950talets borjan. Jdag finns det tva gymnasieskolor i kommunal regi i Ostersund och tre skolor i
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Kalmar 4 Fordelningen av olika utbildningar pa de olika skolorna framgiir av tabell 2.

Tabell 2. Utbildningar vid gymnasieskolorna i Kalmar och Ostersund hiistterminen 1995.
Vilka skolor som har vilka program saml anlalel elever.
Program

Wargentinskolan
1525 elever
(Ostersund)

Praktiska
Teoretiska
Nya

Ja
Ja
Ja

Palmcrantzskolan
1093 clever
(Ostersund)
Ja
Ja
Ja

Lars Kaggskolan
713 elever
(Kalmar)
Ja
Ja
Ja

Jenny Nystroms
skola
861 elever
(Kalmar)
Ja
Ja
Ja

Stagneliusskolan 834 elever
(Kalmar)
Ja
Ja
Nej

Kiilla: OSlerswzds kommun, niimndkolllOret Dell skolkalaioger frdn Ka/mar Deh OSlersund.

Wargentinskolan tir beHigen mitt i bstersund. Pa ena sidan av byggnaden finns det for staden
karaktaristiska dldhuset och pa den andra ligger Mitthogskolan. Nedanfor skolan finns det
gamla tingshuset och ett trahus fran 1800-talet, i vilket laroverket var inhyst fram till dess att
Wargentinskolan uppfiirdes. Skolan var ursprungligen tva skolor som idag ar samman- och
tillbyggda. Den ena skolan var stadens hogre allmanna laroverk och den andra tekniskt
gymnasium. Laroverksbyggnaden dominerar. Den ar tre vaningar hog och byggd i rott tege!.
Fonstren ar sprojsade och flera meter hoga. P:i garden finns en byst av naturvetenskapsmannen
Per Wargentin som givit namn at skolan. Det finns mangder av ingangar i byggnaden. Den
mest iogonfallande ar belagen mitt pa langsidan och har en stentrappa framfor sig. Det ar har
som studentema kommer ut pa examensdagen.
Palmcrantzskolan ar beIagen ett par kilometer fran centrum. Byggnaden ar liksom den andra
av rott tege!. mirmed upphor likheterna. Huset, eller snarare husen ar byggda i slutet av 1970och borjan av 1980-talen. Fran borjan fanns har nagra verkstader dar det bedrevs
fordonsundervisning. Idag bedrivs forutom gymnasieutbildning sarskoleundervisning pa
skolan. Den saknar central entre och har inte heller nagon byst av uppfinnaren som givit namn
at skolan. Nagon trappa dar de nyblivna studenterna kan mbia sin a gratulanter finns inte utan
personal en plockar fram en portabel trappa yid den aktuella dagen. Wargentinskolan bar saledes
arvet fran laroverket medan Palmcrantzskolan har sina rotter i yrkesskolan . Idag har bada
skolorna praktiska, teoretiska och nya linjer och den rumsliga integration en inom
skolbyggnaderna kan betecknas som hog. De praktiska linjerna kraver visserJigen sarskilda
verkstader och kok for att ta tva exempel, men dessa ligger i nara anslutning till traditionella
klassrum dar den teoretiska undervisningen bedrivs.
Liksom i bstersund ar del den gamla Hiroverksbyggnaden som ar den mest dominerande av
skolorna i Kalmar. Stagneliusskolan, som gymnasiet heter idag, syns fran de fiesta gator i de

4 Landstingen har hand om vardutbildningarna och dess' ing'" inte i studien.
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eentrala delarna av Kalmar. Skolan har fatt sitt namn av den romantiske skalden Stagnelius.
Byggnaden ar lika hog om inte hogre an Wargentinskolan. Stenhuset ar putsat i silvergratt oeh
ovanfor huvudentren star devisen Sallllillgell skall gora eder fria. Innanfor de sprojsade
glasdorrarna finns en fresk av prins Eugen. Huset byggdes i borjan av 1930-talet oeh
totalrenoverades for nagot ar sedan. Trots stentrappor oeh den hoga takhojden rader tystnad i
sko lan. Det ar en helt annan kansla i huset an pa de andra skolorna som utmarks av ett standigt
sorl oeh buller.
Lars Kagg var en sjorovare i Ostersjon som blev adlad under stormaktstiden. Att han har fatt
ge namnet at den andra skolan ar inte forvanande med tanke pa att har oeksa finns en
sjobefaIsutbildning. Skolan ar belagen nagon kilometer fran StagnliusskoJan oeh dess exterior
har ingenting av det gamla laroverkets pompa oeh stat. Den gransar till KaJmars gamla
industriomrade oeh paminner om PalmerantzskoJan med de Jaga, roda tegelbyggnadema som ar
sammanlankande av korridorer. All undervi sning bedrivs inte i byggnaderna da fordons- oeh
industriprogrammet finns pa "Platen", en lokaJ i ett industriomrade som Jigger nagra kiJometer
fran Lars KaggskoJan.
Skolan har en huvudentre oeh i den hu skroppen finns rektorsexpeditionen, kafet oeh
elevkaren. Har bedrivs oeksa undervisningen fOr de teoretiska programmen. Nagon trappa
finns inte utan studentexamen firas med en portabeJ rutsehkana som eJeverna skjutsas ut fran
skoJan med.
Den tredje skolan ar uppkallad efter konstnaren Jenny Nystrom, vars biJder av barn, tomtar
oeh djur massreprodueerats under stora deJar av 1900-talet. SkoJan ar byggd under J 990-talet.
Den har drag av post modern arkitektur oeh ar av rott tegeJ. Huset bestAr av tva vaningar oeh det
finns ingen tydJigt markerad huvudentre, an mindre nagon traditionell examenstrappa. Skolan
Jigger nagra hundra meter fran Lars Kagg. Mellan gymnasieskoJorna har hogskoJan en
byggnad. Ingen av skoloma har det eentraJa Jage som det gamJa Jaroverket har.
Vid en forsta anbJiek tyeks det som att det ar en hog grad av integration pa alla skoJor
forutom StagneJius som saknar de nya utbiJdningar. Sa ar dock inte fallet. Pa Lars Kagg ar det
endast 30 eJever som gar en ny utbiJdning (mediaprogrammet). Undervisningen inom skoJorna
bedrivs dessutom i oJika huskroppar. StagneJiusskoJan har till exempeJ en traditionell
yrkesutbildning (handeJs- oeh administrationsprogrammet), men dessa eJever har den mesta av
sin undervisning fOrlagd till andra Jokaler an det gamJa Iaroverkshuset. I det bedrivs istallet
undervisning for de forna treariga, teoretiska utbildningarna (samhallsvetenskapJig, ekonomisk
oeh humanistisk) som nu sJagits samman till ett samhallsvetenskapligt program.
Upptagningsomradena ar storre an sjalva staderna i bada fallen. I Ostersund kom exempelvis
42 % av alia elever fran en annan kommun.5 Ett skal till att sa pass manga elever kommer fran
andra kommuner ar att Ostersund omgardas av landsbygdskommuner med fa invanare. Det
5 Hostterminen 1995 finns det totalt 2807 gymnasister p~ program ochlinjer i kommunal regi, varav 1177
kommer fran andra kommuner. I Kalmar var elevantalet vid samma tid 2408, varav 834 pa Stagneliusskolan,
713 pa Lars Kagg och 861 pa Jenny Nyslroms skola.
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finns helt enkelt inget underlag for egna gymnasieskoior i de allra flesta av kranskommunerna
som istallet sander ungdomarna till Ostersund. Samma sak gall er for till exempel
Olandskommunema.
Det ar som framgick inledningsvis inte utbildningarna som ar vart huvudsakliga intresse utan
vad ungdomarna gor av sin fria tid och da framfOr allt vad de gor i anknytning till skolorna.
Saval i Kalmar som i Ostersund finns det idag olika fritidssysselsattningar som har med
gymnasiet all gora. Det ar dock stora skillnader pa aktiviteterna i de tva staderna. I Kalmar har
elevkaren en storre betydelse och ungdomarna samlas runt olika projekt, till exempel for all
siilla upp en julrevy eller spela rugby mot en annan gymnasieskola. Fritidslivet i Ostersund ar
knutet till slutna gymnasieforeningar, vars syfte ar all framja kamratskap inom gruppen. Hur
elever resonerar om dessa fritidsakviteter och andra fragor som har med deras skolgang, fritid
och framtid all gora handlar den har rapporten om.
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Kapitel 2. Metod
Forcliggande delstudie utgors av en intervjuenkat till ungdomar pa gymnasieskolorna i Kalmar
och Ostersund. I denna behandlas fragor kring ungdomarnas syn pa utbildning. arbete och
framtid. men ocksa deras fritidsaktiviteter utanfor och i samband med gymnasieskolan . I
studien intervjuades 218 ungdomar. av dem gar 113 pi! gymnasierna i Ostersund och 105 pa
Kalmars gymnasieskolor. Undersokningsgruppen kommer att beskrivas nannare nedan. men
forst behandlas urvalsforfarandet och studiens genomforande samt bearbetning och analys.

Urval
Enkaten riktades till elever pa den kommunala gymnasieskolans 1injer och program och danned
uteslots elever pa specialkurser och pabyggnadsutbildningar friin studien. Urvalet genomfOrdes
. standardiserat utifran de fern skolornas adresskataloger pa sa satt att var 21:a elev valdes ut att
inga i undersokningen. Genom detta forfarande uppnaddes en representativitet i urvalet
betraffande skolor. gymnasielinjer/-program och arskurser. Totalt ingick 239 personer i urvalet.
121 fran Ostersunds gymnasier och 115 fran Kalmars.

Gellomjdrande
De utvalda infonnantema infonnerades om studien genom ett brev adresserat till dem respektive
malsman. I detta presenterades undersokningen som en studie av gymnasieungdomar. deras
fritidsintressen och framtidsplaner. -Brevet sandes till informanterna under fOrsta veckan i maj
1995 och forutskickade att de skulle bli uppringda fOr en intervju under den narmaste manaden.
Infonnationsbrevet redovisas som bilaga 1 till rapporten.
Enkaten genomfOrdes med hjalp av telefonintervjuer. vilka pagick fran och med mitten av
maj fram till skolstarten i slutet av augusti . Tidsperioden blev saledes langre an planerat och
vissa intervjuer ar genomforda under varterminen och andra under sommarlovet.
Kalmarintervjuerna ar harvid1ag utfOrda nagot senare an Ostersundsintervjuerna. Det end a
avseende i vilket delta synes ha paverkat studiens utfall ar i fraga om fritidsaktiviteter. En
nannare analys av bortfall och paverkanseffekter redovisas nedan.
Telefonintervjuerna gjordes utifran elt standardiserat formular med oppna fragor. det viII
saga fragornas ordningsfOljd och Iydelse var densamma for alia informanter. Varje intervju tog i
genomsnitt ca 15 minuter och informanternas svar antecknades i frageformuHiret under
intervjuns gang. Frageformuliiret. som aterfinns som bilaga 2 i rapporten. behandlar i tur och
ordning fOljande frageomraden; .
- bakgrundsfakta. sa som kon. alder. linje etc
- val till gymnasiet samt planer efter gymnasiet
- fritidsaktiviteter utanfOr och i samband med gymnasieskolan
- familjeforhallanden

8
- studier utomlands
- framtidsutsikter.

Bearbetning och analys
Det insamlade materialet har kategoriserats utifran en jamfOrande analys fdr att darefter kunna
analyseras statistiskt med hjalp av icke-parametriska test. Eftersom flertalet fragor var dppna
och saJedes saknade fasta svarsalternativ lades mycket arbete ned pa kodning och kategorisering
av materialet. Fdr varje fraga kommenteras kategoriseringsproceduren vidare i resultatredovisningen. Har ges ocksa exempel pa informaternas svar. Vissa svar var emellertid av den
karaktaren att de inte kunde hanfdras till enbart en kategori. I sadana fall har informaternas svar
kodats under flera svarsalternativ pa en och samma fraga. Andra fragor kom att ge svar vilkas
fdrdelning utesldt statistisk analys pa grund av det laga antalet enheter inom varje kategori.
Nagra av dem har kunnat bearbetas med hjalp av ytterligare kategoriseringar. I de fall dar detta
inte har varit mdjligt redovisas endast frekvenser.
Den statistiska analysen har utfdrts med hjalp av Chi 2 -test och statistiskt signifikanta
skillnader redovisas i kapitel 3 med utgangspunkt fran 5% signifikansniva. Aven p-varden
redovisas inom parentes.
Fdr att ge en utfdrlig bild av informanternas svar har aven en kvalitativ analys av materialet
utfdrts. Denna inriktar sig i huvudsak mot ungdomarnas fritidsaktiviteter. Analysen presenteras
i kapitel 4.

Undersokningsgruppen
I det ursprungliga urvalet ingick som tidigare redovisats 239 person er, av dem kom 218 att inga
i undersdkningsgruppen. Kvinnorna ar nagot fler an mannen, III kvinnor och 107 man.
Medelaldern fdr hela urvalet ar 17,6 ar, och det finns ingen skillnad mellan man och kvinnor
med avseende pa alder. Betraffande arskurs i gymnasiet fdrdelar sig informaterna enligt
fdljande, ak I 90, ak II 74 och ak III 54 personer. IDle hell er i detta avseende finns nagon
skillnad mellan kdnen.
Vad gall er fdrdelningen mellan staderna ar ungdomarna fran Ostersund nagot fler an de fran
Kalmar, 113 i jamfdrelse med 105. Denna skillnad motsvarar en ungefarlig skillnad mellan
antalet gymnasieelever i de bada staderna. En viktig punkt i detta sammanhang ar att alla
ungdomar som hanfdrts till respektive stad inte nddvandigtvis bor i denna stad. I Kalmar
urvalet finns exempelvis elever fran orter runt om i Kalmar lan likval som ungdomar fran dvriga
Sverige, vilka gar pa idrottsgymnasiet. Dessa ar dock en minoritet. Informanternasfdrdelning
dver skolor redovisas nedan.
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Tabell 3. Informanternas fordelning

pa

de olika skolorna

antal och procent

S k 01 a

antal

procent

Wargentinskolan, Ostersund

69

Palmcrantzskolan,Ostersund

44
38
30

32%
20%
17%
14%
17%
100%

Slagneliusskolan, Kalm.r
Lars Kaggskolan, Kalm.r
Jenny Nystrbmsskolan Kalmm

37
218

En annan fordelning som vi ansag vara av intresse ar huruvida informantema ar bosatta i stader
ell er pa landsbygden . I hela undersokningsgruppen var 53% bosatta pa landsbygd och 47% i
stad. Det finn s ingen skillnad mellan bstersund och Kalmar i detta avseende.

Bortfall
Totalt bortfOll 18 personer eller 7,5% fran urvalet, 10 i Kalmargruppen och 8 i
bstersundsgruppen. Flertalet av dessa gar i arskurs 2, narmare besttimt 11 stycken. Vidare ar
mannen i bortfallsgruppen dubbelt sa manga som kvinnorna, 12 man i· forhallande till 6
kvinnor. Med tanke pa det fOrhallandevis higa bortfallet ar var bedomning att detta inte paverkat
resultaten i nagon riktning .
Orsakerna till det externa bortfallet ar skiftande, vissa har flyttat eller skaffat hemligt
telefonnummer och andra har inte gait alt na. Endast en person i det ursprungliga urvalet
avbojde att besvara enkaten. Vad betriiffar internt bortfall kommer detta att redovisas i
anslutning till resultaten fOr varje fraga.
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Kapitel 3. Redovisning av den kvantitiva analysen
I detta kapitel redovisas resultaten av den kvantitativa bearbetningen utifdln frageforrnularets
ordningsfi:iljd. Frekvensredovisningar atfOljs har med signifikanstestningar av fordelningar med
avseende pa bakgrundsvariabler som stad, kon, typ av utbildning etc. Statistiskt signifikanta
skillnader redovisas i texten utifran 5% nivan.

Fordelning over tinjer och program
Pa de fem gymnasieskolor som ingar i studien finns sammanlagt tjugoen olika program ell er
linjer. I undersokningen ingar elever fran vart och ett av dessa Iinjer/program, deras fordelning
over olika utbildningar redovisas nedan i tabell 4.

Iabell 4. informanternas fordelning over gymnasielinjer/program i respektive stad saml
totalt.
Program/linje
Kalmar
Ostersllnd Totalt
Barn och fritidsprogrammet
13
II
24
Bygg och antaggningsteknisk tinje
1
1
o
3
2
5
Byggprogrammet
5
9
4
Ekonomisk linje
3
5
8
Elprogrammet
Energiprogramm
3
1
4
2
Estetiskt program
3
5
Fordonsprogrammet
3
5
8
Handels- och adminislralionsprograrnrnel
5
4
9
Hantverksprogrammet
1
2
1
II
Hotetl· och restaurangprogrammet
5
16
1
2
3
Humanistisk tinje
industriprogrammet
3
2
5
Livsmedetsprogrammet
1
1
2
1
Mediaprogrammet
5
6
Nalurvetenskaplig linje
7
3
10
Naturvetenskapsprogrammet
13
15
28
6
9
15
Samhatlsvetenskaplig linje
Samhallsvetenskapsprogrammet
22
28
50
Ieknisk linje
3
3
8
105
113
218

Som framgar av tabellen ovan ar de samhiillsvetenskapliga och naturvetenskapliga
gymnasieutbildningarna storst med hiinsyn till antalet elever. Andra programllinjer, som
livsmedelsprogrammet och hantverksprogrammet, ar endast representerade i undersokningen
med en person fran varje stad.

Ayen om denna fOrdelning motsvarar elevfOrdelningen mellan

olika linjer i de studerade staderna ar detta utfall inte anviindbart fOr vidare statistiska analyser.
Vi har darfor kategoriserat materialet ytterligare genom en uppdelning av Iinjernas/programmens
inriktning med avseende pa teori respektive praktik. De kategorier som fallit ut ar 'traditionellt
teoretiska gymnasieutbildningar', 'traditionellt praktiska' och 'nya gymnasieutbildningar'.
Till de traditionellt teoretiska gymnasieutbildningarna har vi hiinforl de
samhallsvetenskapliga och naturvetenskapliga utbildningarna samt ekonomisk, humanistisk och
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teknisk linje. Denna kategori motsvarar saledes de tidigare tre- och fyraariga linjerna pa
gymnasiet. En annan benamning ar alt kalla dem studiefOrberedande. Kategorin traditionellt
praktiska linjer motsvaras har av de gymnasieutbildningar som tidigare var tvaariga och vilka
med en annan benamning kan kallas yrkesforberedande. I den nya gymnasieskolan har dock
vissa linjer tillkommit, vilka a ena sidan kan ses som yrkesforberedande men samtidigt skall ge
allman behorighet till eftergymnasiala studier. Dessa har vi valt alt kalla nya utbildningar och till
denna kategori hanfOrs, barn- och fritidsprogrammet, mediaprogrammet och estetiska
program met.
Utifran denna uppdelning gar 122 eller 56% av de intervjuade ungdomarna pa traditionellt
teoretiska utbildningar, 61 ell er 28% pa traditionellt praktiska utbildningar och de ovriga 35
ell er 16% pa de nya utbildningsprogrammen. Om man jamfor fordelningen av kvinnor och man
med avseende pa utbildningsinriktning finns signifikanta skillnader mellan utbildningarna
(p=.OOO I) . Delta galler i synnerhet de traditionellt praktiska utbildningarna dar 75% av de
intervjuade ar man samt de nya utbildningarna dar forhallandet ar omvant. Av de informanter
som gar pa de nya utbildningsprogrammen ar 77% kvinnor. I undersdkningen overvager
kvinnorna aven pa de traditionellt teoretiska utbildningarna, dar 56% ar kvinnor. Tabellen
nedan visar fordelningen utifran dessa kategorier med avseende pa kvinnor respektive man och
total!.

Tabcll 5 Anlal kvinnor och man saml lolalt pI! olika ulbildningsinriklningar
Utbildningens

inriktning

Traditionellt teoretiska utbildningar
Traditionellt praktiska utbildningar
Nya utbildningar

k vinnor( %)

man(%)

lolaltl%)

69 (62)
15 (14)
27 (24)
III (100)

53 (50)

122 (56)
61 (28)
35 (6)
218(100)

46 (43)
8(7)

107(100)

Valet av gymnasieutbildning
En fraga som informanterna ombads att besvara ar varfor de valde den gymnasieutbildning de
gar pa. Utifran de intervjuades svar har vi utvecklat fOljande svarsalternativ; intresse av
utbildningens amnen, utbildningen ar bra, bred utbildning, yrkesintresse, lalt utbildning,
andrahands val samt ovriga skal.
Denna fraga ar en av dem dar informaternas svar inte har varit mojliga alt koda till endast et!
alternativ. En informant kan saledes ha givit elt svar som stracker sig over flera svarsalternativ.
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Tauell 6. Informanternas skai till valet av gymnasieutbildning, kvinnor oeh man samt

totalt i antal och procen!.
Anledning till v.1 av uthildning
InLTesse av amnen
Bred utbildning

Yrkesintresse
Bra utbildning
Andrahands v.1
Un utbildning
Ovriga skal

kvinnor
51(46%)
30(27%)
14(13%)
16(14%)
7 (6%)
6 (5%)
17(15%)

In

an

67(60%)
18(17%)
13(12%)
9 (8%)
7 (7%)
6 (6%)
10 (9%)

totalt
119(54%)
48 (22%)
27 (12%)
25(11%)
14(6%)
12(5%)
27 (12%)

Som framgar av tabellen ar intresse av amnen det oftast angivna motivet till valet av gymnasieutbildning, En intressant aspekt i detta sammanhang ar at! kvinnor och man ski ljer sig at.
Mannen angav i betydligt hogre utstrackning intresse av utbildningens amnen som anledning till
sitt val, 60% av mannen jamfbrt med 46% av kvinnorna (p=,0 135), Vidare skiljer sig motiven
till gymnasievalen beroende pa faktorer som utbildningens inriktning, om man ar fran staden
eller landsbygden och i viss man pa vilken skola man gftr.
Av de informanter som ar fran landet angav 60% att de valde programllinje utifran ett
intresse fbr utbildningens amnen medan motsvarande siffra fbr dem som bor i staden ar knappt
40% (p=,O 172), Vad gall er ol ika utbildnin gs inriktnin gar ar det svaret 'intresse av amnen'
betydligt mindre vanligt bland dem som gar pa en traditionellt teoretisk utbildning, Endast 33%
av informanterna pa de teoretiska utbildningarna angav detta svarsalternativ, vilket kan stall as i
relation till 80% av informanterna bade pft de traditionellt praktisk utbildningarna och de nya
(p=,OOOI) , I Kalmar skiljer sig aven de olika skolorna ifraga om detta svarsalternativ, Av de
informanter som gar pft Jenny Nystromsskolan angav hela 81% att de valt linje med
utgangspunkt fran sina intressen, Denna skillnad mellan skolorna kan kanske till viss del
forklaras av att de olika utbildningarna i Kalmar ,ar uppdelade pa olika skolor och att
utbildningens inriktning darfbr slar igenom yid denna testning.
Skillnaden mellan skolor och utbildningsinriktningar gay ocksa upphov till signifikanta
skillnader vad galler ett framtida yrkesliv som grund for val till gymnasiet. De informanter som
gar pa nagon av de nya inriktningarna gjorde i hogre utstrackning sitt val med tanke pit yrke ,
34% pi! de nya utbildningarna och I I % pi! de praktiska men endast 7 % pa de teoreti ska
utbildningarna uppgav att de valt sin utbildning med tanke pi! ett visst yrke (p=,OOOI), Att valja
linj e utifran dess inriktning pi! yrkeskunskaper visade sig ocksa vara van li gare i Kalmar an i
Ostersund (p=,0398),
Betraffande andra svarsalternativ i tabellen ovan gay endast motivet 'bred utbildning'
upphov till ni!gra statisti skt signifikanta ski llnader yid testningen, I forhi!llande till svaren
'intresse av amnen' och 'yrkesval' blev relationerna mellan olika typer av utbildningar har de
omvanda, Hela 35% av de informanter som gar en traditionellt teoretiskt utbildning uppgav att
de valt denna pa grund av linjens/programmets bredd, Motsvarande siffror fOf de ny a och
praktiska utbildningarna ar 6% respektive 5% (p=,OOOI),
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Efter gymnasiet
Pa fnigan "V ad har du tankt gora efter gymnasiet" var det mest frekventa svaret att informanten
planerar att lasa vidare yid hogskola eller universitet. Andra svar var att jobba, aka utomlands,
ta ett sabbatsar samt gora lumpen.

Tabell 7. Vad informanterna tanker gora direkt efter gymnasiet fordelat over olika
svarsaltcrnativ, kvinnor oeh man samt totalt i antal och proceDt

Vad gQra efter gymnasiet

kvinnor

ma n

totalt

Lasa vidare

36(32%)
19(17%)
31(28%)

32(30%)
25(23%)
5(5%)
-26(24%)
1(1 %)
I 7rI 6%)
107(99%)

68(31%)
44(20%)
36(16%)
26(12%)
12(6%)
3205%)
218(100%)

Arbeta
Aka utomlands
Gora lumpen
Ta ett sabbotsar
Vet inte

11(10%)
14(13 %)
I I 1(100%)

Med avseende pa denna fraga finns en signifikant skillnad mellan ungdomarna fran de bada
sttiderna (p= .03249). Skillnaden galler i huvudsak i fraga om kategorierna plugga vidare och
aka utomlands respektive ta ett sabbatsar. Gymnasieungdomarna fran Kalmar svarade i hogre
utstrackning an Ostersundsungdomarna att de skulle studera vidare, 41 % i Kalmar jamfort med
21 % i Ostersund. En stOrre andel av Ostersundsungdomarna tanker daremot aka utomlands,
21 % i fOrhallande till 11 % av Kalmarungdomarna.
Vad galler denna fniga finns ingen skillnad mellan de ungdornar som bor i stad och de som
bor pa landsbygd. Daremot skiljer sig man och kvinnor at i fraga om vad de tanker gora efter
gymnasiet (p=.OOOI). En nast intill sjalvklar skillnad ligger i att inga kvinnor gor lumpen.
Istallet tanker kvinnorna i betydligt hogre utstrackn'ing an mannen aka utomlands eller ta en
sabbatsar. Vad gall er kategorin lasa vidare finns ingen skillnad mellan konen.
Om man daremot utgar ifran vilken typ av utbildning som informanterna gar finns stora
variationer i vad de tanker gora efter gymnasiets slut (p=.OOOI). Dessa sk illnader gall er i fOrsta
hand mellan traditionellt teoretiska och'praktiska utbildningar. Av dem som gar en traditionellt
teoretisk utbildning avser 36% att lasa vidare, 24% att aka utomlands och endast 8% att arbeta
direkt efter gymnasiet. Motsvarande siffror for de traditionell praktiska utbildningarna ar att
46% tanker arbeta, 23% Hisa vidare och endast 3% viII aka utomlands. Vad galler de
informanter som gar pa gymnasieskolans nya program ar monstret mera splittrat. Av dem
tanker 28% lasa vidare, 17% arbeta, 14% aka utomlands och 22% vet inte vad de skall gora,
Under denna fragestiillning. fick vi ocksa veta om informanterna avsag att lasa vidare over
huvudtaget. Aven hiir finns en signifikant skillnad mellan de olika typerna av utbildningar
(p=.OOO I), A v demsom gar pa en traditionellt teoretisk utbildning planerar 76% att lasa vidare
nagon gang, medan motsvarande siffror for ovriga utbildningsinriktningar ar 34% for de
praktiska och 60% pa de nya utbildningarna
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En foljdfraga som vi ansag vara av intresse iir i vilken man gymnasieutbildningen anses
forbereda for arbete. De som angav att de skulle arbeta direkt efter gymnasiet tillfragades diirfor
om vad de skulle arbeta med. Denna fraga besvarade av 53 informanter av vilka 35 gar en
traditionellt prakti sk utbildning. Bland dessa 35 angav 74% att de skulle arbeta i linje med sin
utbildning. Det viIi siiga att de som gar fordonstekniska programmet tiinker arbeta som
bilmekaniker, de som gar hotell- och restaurangprogrammet viIi arbeta i restaurangbranschen
etc.

Fritid och skola
Under denna rubrik behandlas fragor om fritids- och fOreningsaktiviteter. Hiir redovisas
medlemskap i gymnasiefOreningar och deltagande i andra aktiviteter som organiseras inom
ramen for eIIer i samband med skolan, till exempel skolfester och elevk1ir. Vidare berors ocksa
fritidsaktiviteter i allmiinhet och engagemang i foreningar utanfor skolan.
En fraga som stall des till informanterna iir vad de hade "gjor! pa sin fritid under den senaste
veckan". Aven har angav varje informant fIera svar vilka kategoriserades till foljande kategorier;
idrottsaktiviteter, kultureIIa aktiviteter, fester, arbete, slappa, vara med vanner, vara med flickIpojkviin, gora ingenting samt ovriga aktiviteter. I kategorin ovriga aktiviteter ryms till exempel
att ligga pa stranden och resa. Till kuItureIIa aktiviteter har vi raknat tv-tittande, biobesok,
lasning av bocker samt att meka med motorcykel och bi!.
De mest frekventa fritidsaktiviteterna som informaterna uppgav at! de sysslat med under den
senaste veckan var idrottsutovande 46%, samvaro med viinner 35% och kulturaktiviteter 27%.
Diirefter kommer kategorin ovrigt 20% samt arbeta 11 % och festa 12% . Betydligt fiirre 5%
uppgav att de hade liist laxor och endast 3% av informanterna svarade att de inte hade gjor!
nagonting.
Informanternas svar pa fragan om vad de "helst gor pa sin fritid" uppvi sade ett liknande
monster betriiffande de mest frekventa svaren. Hiir uppgav 40% att de helst agnade sig at
idrottsaktiviteter. Lika stor andel 40% var helst med viinner och 25% iignade sig helst at
kultureIIa aktiviteter. Spridningen over svarsalternativ var mindre pa denna fraga, liixliisning
och arbete fanns till exempel inte med som prefererade fritidsaktiviteter.
Gymnasieungdomarnas engagemang i fOreningar utanfor skolan var en ytterIigare fraga i
samband med deras fritid sintressen. Av samtIiga informanter uppgav 129 ell er 64% att de var
med i en eIIer flera foreningar. Miinnen har enligt svaren ett hogre foreningsengagemang iin
kvinnorna (p=.0284). 55 % av mannen och 45% av kvinnorna ar med i nagon forening. En
statistiskt signifikant skiIInad finn s ocksa vad giiIIer foreningsrnedlemskap och
utbildningsinriktning (p=.0002). Bland de informanter som gar pa teoretiska utbildningar iir
75% med i nagon forening, medan motsvarande siffror for de praktiska respektive nya
utbildningarna iir 46% och 54%.
Den kategorisering som varit mojlig att gora med avseende pa vilka foreningar som
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infonnanterna ar engagerade i ar foljande; idrottsforening, kulturfOrening, religios forening,
politisk forening samt ovriga foreningar. Till politiska foreningar hanfors inte endast de
politiska ungdomsforbunden utan ocksa till exempel Greenpeace och Svenska freds- och
skiljedomsfOreningen. Inom kategorin ovriga fOreningar aterfinns de som inte kunnat hanfOras
till nagon av de andra kategorierna, narmare bestamt frivillig befalsutbildnings forening och
jagareforening. Dataklubbar och olika musikfOreningar har hanfOrts till kulturforeningar. I
tabellen nedan redovisas informantemas medlemskap i olika fOreningstyper.

Tabell 8. Informanternas medlemskap i fritidsforeningar fordelat over olika typer av
foreningar, man och kvinnor samt totalt i autal och procent
FOreningstyp

kyinoo[

m3 n

IdrollsfOrening
KulturfOrening
Religios fOrening
Politisk fOrening

44«40%)
13(12%)
3(3%)
9(8%)

65(61 %)
11(10%)
2(2%)
4(4%)
2(2%)

Ovriga fOreningar

. totalt
109(50%)
24(1 1%)
5(2%)
13(6%)
2(0.5%)

Som framgar ay tabellen ar idrottsforeningar den typ ay fOrening som flest av informanterna ar
medlemmar i. Liksom i fraga om fOreningsengagemanget i stort overyager aven mannen i fraga
om idrottsforeningar. Hela 60% av de manliga informanterna uppgav att de var med i en eller
flera idrottsforeningar, medan samma siffra for kvinnorna var 40% (p=.0018). Aven skillnaden
mellan utbildningsinriktningar ar signifikant betraffande idrottsforeningarna. Av de informanter
som gar en teoretisk utbildning uppgav 53% att de ar med i en idrollsfOrening, vilket kan stall as
mot 37% fOr de praktiska utbildningarna och 43% fOr de nya (p=.0215).
Ell speciellt intresse var all undersoka ungdomarnas engagemang i skolrelaterade
fritidsaktiviteter, som elevkaren. 12% eller 24 ay informanterna med i karen och av dessa har
19 informanter fOrtroendeuppdrag. Vad galler elevkarsengagemang finns ingen skillnad mellan
skolorna ell er mellan staderna.
En skillnad mellan staderna ar som tidigare omtalats all det inte finns nagra
gymnasiefOreningar i Kalmar utan enbart i bstersund. I Kalmar finns i stall et andra former av
fOreningslika aktiyiteter som ar knutna till skolan och yilka organiseras av gymnasieeleverna,
till exempel julrevy, rugbylag och orkestrar. Bade gymnaseifOreningarna och dessa
elevorganiserade aktiviteter behandlas har tillsammans.
A v de ungdomar som ingar i studien ar 23 stycken eller 11 % engagerade i nagon form av
elevorganiserad aktivitet. Vad betrtiffar dessa aktivite.ter finns ingen statistiskt signifikant
skillnad mellan staderna. En skillnad finns daremot mellan skolorna pa sa satt att ingen
infonnant yid Jenny Nystromsskolan i Kalmar har nagot sadant engagemang. Vidare overyager
engagemanget bland elever pa teoretiska utbildningar, dar 16% ar med antingen .i nagon
gymnasieforening eller nagon friYillig aktivitet som ordnas av eleverna. Motsvarande andel
aktiva elever pi'! de praktiska respektive nya utbildningarna ar endast 3 % (p=.0066).
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En elevorganiserad aktivitet som fOrekommer i bada sUiderna ar rugbymateher. IOstersund
ar det tv5 gymnasiefOreningar, Lyran oeh Baneret, som spelar mot varandra oeh i Kalmar spelar
tv a av skolorna, Stagneliusskolan oeh Lars Kaggskolan, mot varandra. Under det att
fOrekomsten av rugbymatehen ar lika i de bagge staderna finns en markant ski llnad betraffande
stoleken pa oeh spridningen av engagemanget (p=.OOOI). Bland de intervjuade
Kalmarungdomarna uppgav 71% att de varit pa foregaende ars match. Av
Ostersundsungdomarna angav endast 2% att de besiikt rugbyn oeh hela 65% sade att de inte
kande till rugbymatehen.
En annan skillnad mellan Kalmar oeh Ostersund ar arrangerandet oeh deltagandet i fester oeh
festligheter som ordnas av skolans elever oeh som inte ar klassfester. Gymnasieelevernas
deltagande i fester som har samband med skolan ar betydligt hogre i Kalmar an i Ostersund
(p=.OOO I). Hela 86% av de intervjuade ungdomarna fran Kalmar gar pa skolfester, medan
motsvarande siffra fOr Ostersund ar 33%. Deltagandet i fester har vi oeksa kunnat gradera
utifran hur ofta man gar pa skolfesterna. Aven yid denna berakning skiljer sig svaren mellan
staderna. Nastan halften, 44% av Kalmarungdomarna, men endast

19% av

Ostersundsungdomarna angav att de oftast gar pa de fester som arrangeras av skolan . En
ytterligare skillnad mellan staderna ar all 53% av informanterna fran Ostersund svarade att det
inte arrangeras nagra fester genom skolan. Vad galler Kalmar finns oeksa en skillnad mellan
skolorna. Informanterna fran Jenny Nystromsskolan gar i lagre grad pa fester an de som gar pa
de tva andra gymnasierna.
En vidare diskussion kring dessa resultat samt en mer detaljerad kvalitativ beskrivning av
Ostersunds gymnasiefOreningar oeh aktiviteterna i Kalmar aterkommer i nasta kapitel.

Umgiinge
For att fa en uppfattning om skolans betydelse for ungdomarnas fritid tillfragades de i vilket
sammanhang de lart kanna sin narmaste vanner. Grundskolan oeh gymnasieskolan var tva
vanligt forekommande svar. Andra sammanhang som uppgavs av informanterna var
bostadsorten oeh fritidsaktiviteter. Informanternas svar, vilka har kan galla t1era kategorier fOr
en oeh samma person, redovisas nedan i tab ell 9.

Tabell 9. Var informanterna har lart kanna sina narmaste vanner fordelat over olika
sammanhang i antal och proceDt
Sammanhang

auta)

Grundskolan
Gymnasieskolan
Frilidsaklivileler
Bosladsort/grannskap
Genom viinner
GymnasiefOrening/sko1aklivilel

137
155
56
51
19
6

proceDt
63%
71%
26%
23%
9%
2%

Gymnasieskolan talt foljd av grundskolan ar saledes det mest betydelsefulla sammanhanget for
ungdornarnas umgange med jamnariga. Vad galler var oeh hur man har lart kanna sina vanner
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finns ingen skillnad beroende pa vilken typ av utbildning informanten gar. Om man bor pa
landet eller staden visade sig dock vara avgorande i ett avseende, namligen huruvida
bostadsorten ell er barndomshemmets grannskap spelade nagon roll fOr umganget. De
infor)1la!lter som bor pa landsbygden uppgav i hogre utstrackning att de lar! kanna sina basta
vanner i barndomen och pa den ort dar de bor. 30% av ungdomarna fran landet jamfOrt med
16% av de fran staden gay detta svar (p=.023). Samma skillnad framkom emellertid aven i
fraga om de bad a stiiderna. Kalmarungdomarna angav i hogre utstriickning att de lart kiinna sina
vanner pa bostadsorten an Ostersundsungdomarna (p=.0069). Har var siffrorna 31 % for
Kalmar i forhallande till 16% fOr Ostersund. Mojligen kan denna skillnad tolkas mot bakgrund
av det geografiskt stbrre upptagningsomradet fOr gymnasierna i Ostersund. En hogre andel av
de ungdomar som ar fran landet kan darrned antas flytta till staden fOr att studera i Ostersund.
En annan signifikant skillnad yid denna fraga galler fritidsaktiviteternas betydelse. De
ungdomar som ar med i nagon fOrening angav i hogre grad an de 'foreningslosa' att de Hirt
kanna sina basta vannerna genom sina fritidsaktivitetfr (p=.0027) . Mannen angav ocksa i hogre
utstrackning an kvinnorna fritidsaktiviteter som ett svar pa denna fraga (p=.0434). Av mannen
uppgav 32% att de laft kanna sina basta vanner genom nagon fritidsaktivitet medan
motsvarande an del fOr kvinnorna ar 20% . En bidragande fOrklaring i detta sammanhang kan
vara den tidigare redovisade skillnaden mellan man och kvinnor i fraga om
foreningsengagemang. I Ijuset av detta skulle det saledes vara mannens engagemang i olika
fOreningar, och idrottsforeningarna i synnerhet, som slar igenom vad galler fritidsaktiviteternas
betydelse fOr umgangeskretsen.

Familj
En arbetshypotes infOr denna studie var an medlemskap i gymnasieforeningar till en viss del
kan antas ga i arv mellan generationer ell er fran syskon till syskon. Med denna utgangspunkt
blev en relevant fragestallning om informanternas foraldrar eller deras syskon hade gatt pa
nagot av stadernas gymnasier och om de i sa fall hade varit med i nagon fOrening eller deltagit i
nagon elevorganiserad aktivitet. Denna arbetshypotes har dock visat sig omojlig att testa i och
med det laga antal informanter som ar engagerade i gymnasieforeningar ell er andra
elevarrangemang. Vidare kom den aven att innebara en begransning i analyshanseende eftersom
vi darrned endast undersokt foraldrarnas gymnasie-/liir.overksutbildning fOr de inforrnanter vars
fOriildrar vuxit upp i de bada staderna eller deras niiromraden. De uttalanden som kan goras med
utgangspunkt fran foraldrarnas utbildningsbakgrund galler saledes endast fOr de informanter
vars foraldrar viixt upp i eller i niirheten av Kalmar och Ostersund.
Av de intervjuade ungdomarna hade 152 eller 70% minst en fOralder som vuxit upp i
Ostersund eller Kalmar med omnejd. 44% av dem uppgav att en eller bada foraldrarna har gatt
pa nagon av stiidernas gymnasieskolor. Ytterligare IS % sade sig inte kanna till fOraldrarnas
utbildningsbakgrund. En intressant aspekt i detta sammanhang galler foraldrarnas utbildning
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och informantens val av utbildningsinriktning, da det finns en signifikant skillnad mellan
informanter pa de teoretiska, praktiska och nya gymnasieutbildningama (p= .0415). Bland dem
vars ena eller bada foraldrar har gymnasieutbildning ell er motsvarande fran migon av sUidemas
skolor gar 62% pa en traditionellt teoretisk utbildning, 24 % pa en traditionellt praktisk och
14% pa nagon av de nya programmen . Hela 29% av de som gar en ny utbildning kanner inte till
foraldrarnas utbildningsbakgrund, medan motsvarande siffra for dem pa teoretiska
linjer/program ar 8%. Viktigt ar dock att 36% av informanterna pa teoretiska linjer uppgav att
ingen av fOraldrama hade vuxit upp i Kalmar- eller Ostersundstraktema.
Foraldrarnas utbildningsbakgrund synes ocksa ha betydelse for informantemas planer pa
vidare studier efter gymnasiet (p=.0122). 75% av de informanter vars ena eller bada fOraldrar
har motsvarande gymnasieutbildning uppgav att de avsag att lasa vidare yid hogskola ell er
universitet. For dem vars foraldrar inte har gymnasieutbildning eller motsvarande, var samma
siffra betydligt Higre, 50%. Annu Higre, 45% var andelen ungdomar som tanker lasa vidare
bland dem som inte kanner till fOraldrarnas utbildning.
Foraldrarnas yrke var ytterligare en faktor som vi ansag vara av intresse fOr att faststtilla
ungdomarnas sociala bakgrund. De svar som gays pa fragan "vad gor dina fOraldrar?" blev
dock inte sadana att de kunde utnyttjas for nagon form av socioekonomisk stratifiering. Endast
et! anal informanter angav fOraldrarnas yrke som svar pa denna fraga. Vissa uppgav istallet pa
vilket foretag eller inom vilken bransch foraldrarna arbetade och andra gay svar som hansyftar
pa akademiska titlar och examina. En utfOrligare diskussion kring denna fragestallning gors i
nasta kapitel, medan endast svarsfrekvenserna for olika typer'av svar redovisas nedan.

Tabell 10. Foraldrarnas sysselsattning, mor och rar i antal och procen!.
Sysselsattning
mor
far
Yrke
67(31%)
40(19%)
52 (24%
68 (31 %
Arbetsplatsens namn
26 (12%)
49 (23%)
Akademisk titel
3 (1%)
2 (I %)
Jobbar
4 (2%)
Hemmafru
11 (5%)
8 (4%)
Arbetslbs
I (0,5%)
4 (2,5%)
Studerar
7 (3%)
5 (2%)
Sjukbidrag/pension
IQ (5%)
27(13%)
Eget fdretag
11 (5%)
5 (2%)
ChefsbefaHning
13 (6%)
10 (5%)
Arbetsuppgift
I (0,5%)
2 (1%)
Vet ej
2(1%)
3 <1%)
Ovrigl
216(100%)
215(100%)

Studier utomlands
"Har du funderat pa att bli utbytesstudent" ar en fraga som stalldes till informanterna. Nagra av
dem hade varit, nagra hade en inbokad vistelse i utlandet och annu fler hade funderat pa at! aka i
vag. Men flera informanter svarade ocksa nej pa fragan. Samtliga svar redovisas nedan i
tabellen.
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Tabell 11. Informanternas planer
att bli utbytesstudenter, uppdelat mellan kvinnor och
man samt totalt i antal och procent.

an

Svar

kvinnor

m

Har varil

2 (2%)
3 «3%)
47 (42%)
59 (51'10)
111(100%)

2 (2%)
3 (3%)
42 (39%)
60 (56%)
107(100%)

Skull aka
Skulle vi lja aka
Nej

totalt
4 (2%)
6 (3%)

89 (4 1%)
119(55%)
218(100%)

Som framgar av tabellen finns det ingen skillnad mellan kvinnorna och mannen i detta
sammanhang. En stor skillnad finns daremot beroende pa vilken typ av utbildning som
informanten gar. Denna skillnad blir annu stOrre om man avskiljer de som inte funderat over at!
bli utbytesstudenter fran dem som varit, skall aka eller skulle vilja aka (p=OI48). 660/0 av
eleverna pa de praktiska och nya utbildningarna uppgav at! de over huvudtaget inte funderat pa
at! bli utbytesstudenter, medan motsvarande siffra fOr dem pa teoreti ska utbildningar var 45%.
Over halften av de informanter som gar pa en traditionellt teoretisk utbildning har saldes varit
eller viII bli utbytesstudenter.
Manga, 76% av de som skulle vilja aka, trodde dock att det inte skulle komma at! bli ay.
Dessa, samt de som svarade nej pa fragan ombads att ange et! skal till sit! svar, det viII saga till
varfor de inte ville bli eller trodde at! det inte skulle bli utbytesstudenter. Fragan besvarades av
110 informanter. De skal som angavs ar at! det kostar fOr mycket, det ar for lange at! vara borta
et! ar, man ansag sig ha svarigheter med spraket och ville inte fOri ora sina kompisar. En del
informanter gay ocksa andra svar som vi hanfOrt till kategorin ovriga skal. Bland annat gays
moti veringar som at! man hellre ph;ggar utomlands pi! hogre niva eller at! man hellre iiker som
au pair.
Aven betraffande denna fraga finns skillnader mellan informanterna pa olika
utbildningsinriktningar (p=.O 134). Ungdomarna pa traditionellt praktiska utbildningar angav i
hogre utstrackning kostnader och spraksvarigheter som skal, medan huvudskalen fOr dem pa
teoretiska utbildningar var sadana skal som vi hanfOrt till kategorin ovriga skal och at! det var
for Hinge at! var bona i et! :1.r. Vidare uppgav de som inte funderat over at! aka, andra skal an de
som skulle vilja bli utbytesstudenter (p=.0465). For dem som skulle vilja aka utgjorde de mest
frekventa skalen at! det kostar for mycket och att man inte viII forI ora sina kompisar, medan de
som inte ails funderat pa at! bli utbytesstudenter i hogre grad uppgav spraksvarigheter och
ovriga skal som motiv.

Om fio

aT

Som avslutning pa telefonintervjun tillfragades informanterna om vad de tror att de gor om tio

:1.r. Pa denna fraga fick vi svar om var informanterna tror sig bo, vad de tror sig arbeta med och
om de tror at! de kommer att ha familj. Alia informanter avgav emellertid inte svar som stracker
sig over alIa dessa omraden och det interna bortfallet varierar sale des mellan fragorna om
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bostad, arbete och familj.
De allra fiesta, 207 informanter, uttalade sig om var de skulle bo. Svaren har dock olika
preciseringsgrad och har inte gatt att sammansUilla till timsesidigt uteslutande kategorier.
Dessutom skiljer sig svaren mellan sUiderna (p= .OOO I).
Tabell 12. Var informantern. tror sig bo om tio :ir, uppdelat p:i Kalmar och Ostersund
samt totalt i anta l och procen!.
Boend~

ort om tio :ir
Kvar pa hemorten
Nagonstans i Sverige
I en stoITe stad
Soder ut i Sverige
Utomlands

Qvriga ahernariv

Kalm.r
35 (36%)
33 (34%)
16 (16%)
I (I %)
13 (13%)
0
98 (100%)

Ostersund
43 (39%)
0
13 (12%)
30 (28%)
16(15%)
1 (6'l!>l
109(100%)

TQtalt
78 (38%)
33 (26%)
29 (14%)
31 (15%)
29 (14%)
1(J%
207(100%)

En kanske mer intressant kategorisering av informanternas svar ar skilja mellan dem som skall
flytta och de som skall stanna p!i hemorten. Yid denna uppdelning ftirsvinner den tidigare
skillnaden mellan staderna. Inte hell er finns nagon skillnad mellan man och kvinnor. Daremot
skiljer sig ungdomar pa olika typer av utbildningar i fraga om huruvida de skall flytta eller inte
(p=.0028). Hela 72% av informanterna pa de traditionellt teoretiska utbildningarna uppgav att
de skulle bo pa annan ort an hemorten om tio ar. Dessa siffror for de praktiska och nya
utbildningarna ar betydligt lagre, 47 respektive 53%. Tillaggas kan att det aven bland dem som
tror sig ha flyttat finns en skillnad mellan informanter pa olika typer av utbildningar. De som
gar en traditionellt teoretisk utbildning tror i htigre utstrackning att de kommer att bo utomlands
om 10 !ir. Ett icke ftirvanande resultat ar ocksa att de som avser att lasa vidare efter gymnasiet i
htigre utstrackning tror sig vara bosatta pa en annan ort an hemorten (p= .0175). Av de
ungdomar som skall lasa vidare uppgav 69% att de bor pa annan ort, medan samma siffra ftir
dem som inte skall ga vidare till htigre studier ar 3 I %.
Om man bor pa landet eller i staden visade sig ocksa vara avgtirande fOr var informanterna
trodde sig bo i framtiden . De ungdomar som bor pa landet angav i hogre utstrlickning an de fran
staden att de kommer att bo kvar pa hemorten (p=.OOOI). Aven i fraga om vart man skall flytta
skiljer sig landsbygdsungdomarna fran stadsungdomarna. Av de informanter som avser att
flytta utomlands bor hela 64 % i staden.
Arbete bertirdes av 195 informanter da de talade om vad de kan tankas gora om 10

ar.

Liksom i fraga om bostadsorten har deras svar inte varit mojliga att kategorisera till omsesidigt
uteslutande kategorier. En del informanter svarade till exempel endast att de fOrmodligen skulJe
"jobba", andra uppgav specifika titlar som advokat, lakare och larare eller talade. om att de
troligen precis var klara med sin utbildning . Gymnasieelevernas svar har kategoriserats utifran
kategorierna arbete (ospecificerat), speciellt yrke, studerat fardigt samt vet ej .
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Tabell 13. "ad informanterna tror sig gora om tio ar, fordelat pa kvinnor och man samt
totalt i antal oeh procent.
Sysseisattning om tio

at

Arbcta
SpecieJlt yrke
Fiirdig med utbildningen
Vet inte

kvinnor
30 (30%)
61/61%)
7 (7%)
2 (2%)
1OO( 100%)

man
26 (27%)
61 (64%)
4 (4%)
4 (4%)
95 ( 100%)

totalt
56 (29%)
122(63%)
11 (6%)
6 (3%)
195(100%)

Kvinnor och man har, sa som framgar av tabellen, inte olika uppfattningar om vad de skall
syssla med om tio fir. Intressant i samband med denna fraga ar att svaren inte hell er skiljer sig
mellan informanter pa olika typer av utbildningar. Det finns saJedes ingen skillnad mellan elever
fran teoretiska och praktiska utbildningar i fraga om hur de beskriver sin framtida
sysselsattning.
Daremot avgav Kalmarungdomarna och Ostersundsungdomarna skilda svar (p=.OOO 1) .
Detta galler i huvudsak i fraga om kategorierna speciellt yrke och ospecifierat arbete.
Kalmarinformanterna uppgav i hogre utstrackning ett speciellt yrke. Hela 67%

Mm Kalmar

namngav yrken eller akademiska titlar som svar pa fnlgan, vilket motsvaras av 58% i
Ostersund. A v Ostersundsungdomarna svarade 41 % att de skulle "jobba" eller arbeta. Endast
18% fran Kalmar gay ett liknande svar.
Familj ar ell amne som togs upp av 111 informanter. Nagot fler av mannen 55% berorde
framtida familjefOrhallanden an kvinnorna 45%. Av dem som kommenterade sin kommande
familj trodde hela 75% att de kommer att ha familj, medan 12% angav att de inte visste. Det
finns dock inte nagon skillnad mellan mannen och kvinnorna vad galler om man tror sig ha
familj om 10 ar ell er inte . Bland dem som besvarade fragan finns hell er ingen skillnad beroende
pa om de avser att lasa vidare eller ej, vilket kunde varit ett sannolikt utfall.

Sal11l11anfattnillg
I den kvantitativa analysen framkom en mangd statistiskt signifikanta resultat. Av stort intresse
fOr studien ar bland annat vilka skillnader och likheter som finns mellan ungdomarna i de bada
staderna. En forsta reflektion ar att gymnasieelevernas fritidsaktiviteter utanfor skolati inte
skiljer sig mellan Kalmar och Ostersund. De sysslar med liknande saker och de iir medlemmar i
olika fritidsftireningar i samma utstrackning. Vad daremot galler de elevorganiserade
aktiviteterna i samband med skolan framtrader ett annat monster. I Kalmar gar de allra fiesta pa
sa kallade skolfester och de del tar som ask ad are i yid den arliga rugbymatchen mellan Lars
Kaggskolan och Stagneliusskolan . Bland Ostersundsungdomarna svarade over halften att det
inte finns nagra skolfester och endast en tredjedel del tar i festligheter som de menar ordnas
samband med skolan. Likadant iir det med rugby match en mellan de tva gymnasiefOreningarna i
Ostersund, vilken bara en liten del av ungdomarna kanner till. Men samtidigt som dessa
skillnader finns betriiffande spridningen pa de elevorganiserade aktiviteterna, ar det ingen
skillnad med avseende pa hur manga som ar aktivt engagerade i dessa elevsammanhang. Likasa
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finns det ingen skillnad i hur manga som ar med i elevkaren mellan stlidema.
For ungdomarna i b1'lda staderna spelar skolan en stor roll fOr umganget med jamnariga.
Gymnasiet var det sammanhang dar flest ungdomar lart kanna sina narmaste vanner. For dem
som bor pa landet hade emellertid aven barndomsvannerna stor betydelse. Boende i landsbygd
ell er stad visade sig ocksa vara 'avgorande fOr var den unge trodde sig bo i framtiden . Betydligt
fler av stadsungdomarna trodde sig ha flyttat fdin hemorten och vissa till och med utomlands.
Vad det gall er planer pa hogre studier fanns ingen skillnad mellan dem som bor i stad och de
som bor pa landsbygd. Det avgorande fOr om man viii studera vidare yid hogskola eller
universitet visade sig istallet vara vilken typ av utbildning man giir. Betydligt storre andel av
ungdomarna pa de traditionellt teoretiska utbildningarna, an pa den praktiska och nya
utbildningarna, uppgav att de avsag att ga vidare till eftergymnasiala studier. Resultatet ar
knappast fOrvanande och utbildningens inriktning visade sig vara utslagsgivande aven i andra
sammanhang. Bland annat i fraga om foraldrarnas utbildningsbakgrund. Av de ungdomar vars
foraldrar har motsvarande gymnasieutbildning fran nagon av stadernas skolor gar flertalet pa en
teoretisk utbildning.
Gymnasieeleverna pa teoretiska utbildningar uppgav ocksa andra skal fOr valet
gymnasielinje/program. Medan det vanligaste skalet bland eleverna pa praktiska och nya
utbildningar var ett intresse fOr utbildningens amnen, svarade ungdomarna pa de teoretiska att
de valt inriktning darfor att linjen/programmet var en bra utbildning . Over halften av
ungdomarna pa teoretiska utbildningar hade funderat pa ell er genomfOrt en utlandsvistelse som
utbytesstudent. Nastan trefjardedelar av dem sag sig pa annan ort an hemorten om tio

ar.

Ungdomarna pa de teoretiska utbildningarna har vidare et! hogre foreningsengagemang an
andra, bade utom och i samband med skolan. Skillanderna mellan elever pa olika
utbildningsinriktningar visade sig saledes vara betydligt fler an de skillnader vi funnit mellan
kvinnor och man eller ifruga om de bada sUiderna.
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Kapitel 4. Redovisning av den kvalitativa analysen
Av det fOregaende kapitlet framgar att det finns statistiskt signifikanta skillnader mellan de olika
staderna, mellan man och kvinnor, mellan landsbygdsbor och stadsbor etc. I det har avsnittet
kommer samma material analyseras kvalitativt fOr att belysa nagra central a teman i
undersokningen.

Vad gjorde du den senGSle veckan?
Vi fragade informanterna om deras fritidsintressen, bade om vad de hade gjort under den fOrra
veckan och vad de gjorde "helst" nar de var lediga. Av den kvantitativa redovisningen framgar
att gymnasisterna agnade sig at bland annat idrott, kultur, fester och vanner. Granskas
aktiviteterna mer ingaende visar det sig att det ror sig om drygt 30 olika aktiviteter. De innefattar
i storre eller mindre grad rekreation, arbete (saval avlonat som oavlonat) och social a kontakter.
Flera av dem ar av aterkommande karaktar. Infonnanterna har, som vanligt, gatt till sin styrkeeller fotbollstraning, gatt en runda pa stadens gator, traffat kompisar och promenerat med
hunden .
Det finns inga storre skillnader mellan staderna och de skillnader som finns kan inte
forklaras utifran olika ungdomskulturer i staderna. Det finns till exempel ingenting som talar
emot att en ostersundsbo skulJe kunna ha agnat fOrra veckan at f1yttning, vilket en kalmarbo
gjorde. Andra svarsalternativ ar mer bundna till de skilda staderna. Temperaturen i Storsjon
som Ostersund gransar till, inbjuder knappast till en dag pa strand en under fOrsommaren. Aven
om det finns en smabatshamn i anknytning till Ostersund sa bor det vara ett vanligare i Kalmar
att ge sig ut i en bat.
Flera av svaren vittnar om att undersokningen agde rum under senvaren och sommaren,
annars hade varken lumpen, grillfesten, sommarjobben eller resorna till frammande lander och
svenska stader funnits med. For att fa en allmannare uppfattning om hur informanterna
presenterar sin fritid, fragade vi om vad de "helst" gjorde nar de var lediga. Liksom fOregaende
. svar ar det inga stora skillnader mellan staderna. I det har sammanhanget kan det vara vart att
notera att algjakt, forsranning och bergsklattring kanske ar Jattare att ha tillgang till i en stad som
Ostersund tin i Kalmar.
JamfOrs svaren pa fragorna med varandra, framgar det att ungdomarna till stor del agnade
sig at sina favoritaktiviteter under det gangna veckan. Det var i stort sett endast den frivilliga
beftilsutbildningen och algjakten som inte forekommit. Vad man gjort och vad man helst gor var
saledes det samma i stora drag.
Vart intresse for gymnasisternas fritid i anknytning till skolan handlar till stor del om
gymnasieforeningar. Vi fann det likasa intressant att fraga om fOreningsliv som inte hade med
skolan att gora. Som framgar av det foregaende kapitlet delades fOreningarna in i fem
kategorier: Kulturell, politisk, idrotts-, religios och ovrig forening. Vad som innefattas av
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idrottsfOreningar kraver inte nagon narmare fOrklaring. Definitionen av en kulturfOrening ar
sy nnerligen bred. Hit raknas till exempel rollspelsklubbar, folkraeeforeningar oeh
eirkusforeningar. Till de politiska foreningarna har, forutom de partipolitiska
ungdomsfOrbunden, raknats Greenpeaee, Amnesty , nykterhetsrorelsen oeh faekliga foreningar.
Foreningsengagemanget skiftar. Det finns informanter som inte ar med i nagon forening ails,
medan andra tyeks ha almanaekan fylld av fOreningsaktiviteter. En kvinna var till exempel
ledare i en skytteforening, var aktiv i seouterna oeh ledde kyrkokoren i en frireligios
forsamling 6 Som framkom i den kvantitativa redovisningen ar ungdomarna, oeh da sarskilt
man pa de teoretiska Iinjerna, aktiva i foreningar utanfor skolan. Det finns informanter som
genom medlemskap i f1era fOreningar markerar saval sin politiska som soeiala position. En man
laser det naturvetenskapliga program met eftersom det ar "var basta utbildning". Han ar medlem
i saviil Unga aktiesparare , MUF som Skattebetalarnas forening. Han var kassor i en av
fOreningarna oeh sag sig som "stjarnmaklare" pa Stoekholms fondkomission om tio

ar. Innan

dess skulle han studerat pa tekniska hogskolan i Linkoping oeh d:i. p:i. I-linjen, den
eivilingenjorsutbildning som kombinerar ekonomi med tekniskt kunnande.7 Hans far ar officer
oeh modern arbetar oeksa fOr forsvarsmakten. Stalls fritidsaktiviteter (bade vad de gjor! oeh vad
helst gjorde) mot medlemskap i fOreningar, visar det sig att en stor del av aktiviteterna skett
inom foreningarna. Lagsporterna bedrivs inom fOreningar, liksom snowboardakning, boxning
oeh frisbeekastning. Likasa har de kulturella aktiviteterna en stark anknytning till fOreningsliv .
Informanterna ar med i korfOreningar, roekhus, motorklubbar oeh eirkusfOreningen Kul oeh
bus. Medlemskapen skiljer sig inte namnvart at mellan de tva ·staderna.
Fritiden som inte ar knuten till skolorna ar saledes fylld utav ungefiir samma saker oavsett
om man bor i Kalmar eller i bstersund. Men hur ser den del av fritiden som ar kopplad till
skolan ut? Finns det skillnader mellan staderna i det fallet oeh vad beror i sa fall sadana
skillnader pa? Det ar den har typen av fragesUillningar som behandlas i nasta avsnitt.

Fritidsaktiviteter knutna till skolan
Gymnasiearen innebiir nagonting mer an alt fa en utbildning som kan leda vidare till hogskola
eller yrkesliv. I skolan pagar oeksa frivilliga aktiviteter som inte har med sjalva utbildningen alt
gora. Vi ar intresserade av de aktiviteter som eleverna skapat sjalva, det viII saga sadant som
ordnas utan direkt styrning av larare oeh ovrig skolpersonal. Sjalvfallet hander det miingder av
saker som inte ar sanktionerade av ledningen, men de aterkommande fritisaktiviteter som vi ar
intresserade av i det har sammanhanget har alia fatt stod, annars hade inte eleverna fatt tillgang
till klassrum, gymnastikhallar oeh andra lokaler inom skolorna. Aktiviteterna ar alltsa inte fria
fran skolpersonalens inflytande, men det ar eleverna som initierat aktiviteten. Nagra av dem
kraver inte heller skolans resurser oeh i de fallen minskar personal ens inflytande. Att eleverna

6 Infonnant 161.
7 Infonnant 94.
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ar den yiktigaste gruppen for de friYilliga aktiYiteterna framgar klart ay det faktum all de skulle
upphora om det inte fanns eleyer som agnade sig at demo
Vi fragade interyjupersonen om hon ell er han yar "med i nagon ay skolans fOreningar ell er
de friYilliga aktiyiteter som eleyerna ordnar pa skolan?"S I tabell 15 presenteras de olika syaren
fOrdelade efter sUiderna.

Tabell 14. Fritids.ktiviteter knutn. till skolan
Aktivitet
Finns i Kalmar
Balkommitte
Ja
Ja
Demokratisektion
Fotosektion
Ja
GymnasiefOreningar
Kulturkrocken
Karstyrelse
Ja
Partipolitiska aktiviteter
Ja
Revy
Ja
Skoltidning
Ja
Sportaktiviteter
Ja
Sang och musik
Ja
Temadagar
Unga forskare
Ja
Olhavarstillskap

Finns

Ostersund

Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Som framgar ay tabellen finns det ell knappt tjugotal olika fritidsaktiviteter som eleverna
fOrknippar till skolan. Det ar endast tre aktiviteter; partipolitik. sport samt sang och musik som
finns i bada stiiderna. Det iir stiirst bredd pa sportaktiviteterna. Bakom sportrubriken doljer sig
drygt tio olika aktiviteter, allt fran rugby till trippelboll. Likasa finns en bredd bland
musikaktiviteterna. Elever del tar i musikband pa lunchen, sjunger i korer och trlinar pa sina
instrument fOr att upptrada i samband med skolrevyn. Den partipolitiska aktiviteten star de tva
stiirsta riksdagspartiernas ungdomsfiirbund fOr. Temadagar som uppgavs i Ostersund bor
kanske inte riiknas som en fritidsaktivitet, men lir med i det hlir sammanhanget eftersom
informanten menade att de tillhorde kategorin. Alia aktiviteter ut om gymnasieforeningar iir
inriktade pa en konkret uppgift, idrotta, musicera, lara mer om frammande kulturer, driYa
eleyernas intressen pa skolorna med mera. Foreningarna fyller andra funktioner och de vacker
ocksa starka kanslor bland en del av informanterna. I det fOljande avsnittet presenteras
gymnasiefOreningama.

Ostersunds gymnasiejoreningar
Bland Ostersundsinformanterna fanns det sju man och en kvinna som var invalda i nagon
gymnasiefOrening. Deras och yllerligare knappt trettio informanters beskrivningar ay
gymnasiefOreningama ligger till grund fOr den har presentationen. De ol'riga informantema var
alltsa inte sjtilva aktiva, men de kande till fOreningslivet och kom att .prata om det.

8 Intervjufonnullir • Jag lir Lyrist 11 maj 1995.
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Informanterna beriittade om foreningslivet i all man het oeh om inval, rugby spel oeh
foreningsfester i synnerhet. Det visade sig att det Finns ett visst vokabular som anvands i
gymnasiefOreningskretsar. For enkelhetens skull har vi samlat begreppen till en ordlista som
Finns som bilaga till rapporten. De fOreningsaktiva betonade foreningens betydelse fOr att framja
kamratskap. De berattade vidare om fester oeh aterkommande hogtider som de uppskattade att
fa delta i. Festerna skulJe ha en viss klass. Det gar till exempel inte for sig att bjuda pa nudl ar.
Flera av de aterkommande festerna hade ett sarskilt tema oeh det Finns en sarskild ordning fOr
varje forening om nar oeh hur man skall bjuda in andra fOreningar till fest. Foreningarna ar
uppdelade efter kon. Vid festerna traffas doek mannen oeh kvinnorna. De ater middag med tal
oeh sanger. Darefter ar det dans. En av foreningstraditionerna ar att tva manliga fOreningar
Lyran oeh Baneret spelar rugby mot varandra i stadens sporthall. De senaste aren har det doek
inte blivit nagon rugby eftersom den ena foreningen inte viII spela. Nagot totalt forbud

ar det

doek inte fraga om utan medlemmarna bestammer for varje ar om det skall bli nagon match eller
inte.
Jacky Putos - alltiforenillgell

Vi kan narma oss gymnasieforeningslivet i Ostersund genom att beskriva Jacky Putos, en
forening som startade fOr ett ar ell er tva ar sedan (uppgifterna gar i sar). Medlemmar i
forenin gen menar all den inte iir som andra fOreningar. En medlem i lacky Putos sade
uttryckligen att han och de andra i fOreningen tog avstand fnln de traditionella invalen . De har
inte slips oeh skjorta som Baneret utan en "annan klass"9 oeh de ar "lite speciella" I 0. lacky
Putos har inga regelbundn a moten oeh inte heller nagra intradesprov. Man har istallet ett inval
dar man drieker te eller mellanol, vilket kan ses som en markering mot de traditionella
foreningarnas inval med psykiskt och fysiskt anstrangande tester och alkoholfOrtaring.
Informanterna berattade bland annat om de traditionella fOreningarnas inval, dar nyinvalen
draek haxblandningar, ogonbindlar oeh kapor anvandes oeh offentliga skandningar av de som
skulle bli invalda var en del av intradesprovet.
Pa skolorna Finns det sarskilda anslagstavlor dar gymnasiefOreningarna meddelar sig med
varandra. Det ar en plastmapp eller som en forening har, en utsmyckad brevlada med
fOreningens symbol pa utsidan. Medlemmarna lagger lappar till andra medlemmar och sa satter
man upp meddelanden som vem som helst kan lasa. Pa sa sall offentliggors
fOreningsaktiviteterna. lacky Putos satte oeksa upp en plastfieka, men den blev nedriven . En
informant menar att det berodde pa att "vi ar ingen gymnasiefOrening,,11 Men fragan ar om
laeky Iyckats med att vara en antirorening. Vi bad nio informanter att tala om vilka foreningar
som Finns och oeksa ranka dem efter status. Fyra av de nio informanter hade med laeky Putos
pa sina listor. De placerades visseriigen langt ned oeh nagon informant stall de sig fragande till
9 lnfonna n! 55 .
10 lnfonnan! 55.
II Infonnan! 55.
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om fOreningen fortfarande fanns kvar. Ingen av informanterna ifdlgasatte dock att Jacky Putos
skulle vara en gymnasieforening. 12 .
Jacky Putosmedlemmarna beskriver sig sjalva som ett kompisgang, ett gang som klar sig
annorlunda an de ungdomar som ar med i de traditionella foreningarna. En informant betonade
att alkohol inte var mlgot viktigt fOr medlemmarna. Mellanol var deras dryck. Fester var inte
heller viktigt. Till skillnad fran de andra foreningarna bjod man inte de kvinnliga foreningarna
till fest. Syftet var istallet att vara tillsammans och i ganget fanns det stor plats for "intima
skamt". Namnet pa fOreningen Jacky Putos, kommer fdin ett chokladpuddingsmiirke som
kombinerats med det spanska Puta, det viII saga hora. Mannen har maskuliniserat det feminina
puta och satt substantivet i plural. Det iir kanske inte heller en slump att de valt chokladpudding
som sin symbol, brunt och kladdigt. Sammansattningen blir obscen och namnet driver med
sexualitet i allmiinhet och manlig prostitution i synnerhet. Det vittnar om fOreningens forsok att
vara tvart emot det etablerade gymnasieforeningslivet. De traditionella fOreningarnas namn ger
en beskrivning av vilken inriktning eller stil som eleverna stravar efter. I Lyran ar musiken
viktig. Baneret fOr vidare ett fosterlandskt ideal fran 1930-talet, Optimal ar de basta kort och
gott och Qurotzia - moroten vill ha en frisksportarimage for att ge nagra exempel. Manligt och
kvinnligt tycks vara utmarkande for de traditionella foreningarna som till exempel ar strikt
uppdelade efter kon och dar festerna giir till sa att man bjuder varandra till bords och tal halls till
kvinnan respektive mannen. Jacky Putos driver med konsrollerna inte bara med sitt namn utan
de gor en "boghog" i Ljushallen pa Wargentinskolan, vilket ar en av skolans mest central a
motesplatser. Den kommande rapporten handlar till stora delar om just Jacky Putos.
"Dom sager alt dom har sa roligt ilzop,,13

Utomstaende har starka omdomen om foreningslivet: "l6jliga", "fOrnedrande intagningar",
"sluter sig i inbordes beundran", "vi som ar sa haftiga". De menade att den blivande
medlemmen maste vara pa ett visst satt for att komma ifraga.l 4 En kvinnlig informant sade att
det "inte var riktig vanskap" i fOreningarna. Hon menade vidare att utomstaende visste vilka
som var med eftersom medlemmarna viII visa sig, viII markas. Pa fragan varfor det fanns
foreningar svarade hon att de (medlemmarna) "har viii problem"15 En annan kvi'nnlig
informant beriittade utforligt om sin syn pa gymnasiefiireningarna. Hon ansag atl den
traditionella rugbymatchen mellan Lyran och Baneret var "l6jlig och fjantig". Hon ansag
visserligen att "det ar helt OK med rugby" men att just de hiir matcherna inneholl "overdrivet
mycket vald". Hennes forsta kontakt med gymnasieforeningarna hade hon under den forsta
veckan i arskurs ett. Hon sag nagra kvinnor kHidda i tajts och baddrakter och fick da klart for
sig att det fanns foreningar och att det var inledningen till ett inval hon var vittne till. Hon har

12
13
14
15

Infonnanter 1,2, 18 (namner Jacky), 21, 30 (namner Jacky), 39 och 54 (namner Jacky). 92 och 93.
Infonnant 61.
Infonnant 93 .
Infonnant 95.
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kamrater som iir med i foreningar och hon tycker att de pratar om foreningsfesterna fOr att gora
ickemedlemmar avundsjuka for att de inte far vara med . Foreningslivet ar negativt, menar
informanten, eftersom det fatt hen ne att fundera vad det kan vara fOr fel pa henne som inte blivit
invald. I arskurs ett planerade hon pa att starta en egen fOrening. Hon anser att medlemmarna
utmarker sig och da framst genom de offentliga delarna av invalen. En annan informant talade
om "uniformer" och att invalen var till for att "fOrnedra varandra" .16 Kvinnan betonade att hon
sjalv inte vi lie vara med. En kamrat till henne ar med i Optimal och denna fOrsoker att tona ned
fOreningens "daJiga rykte" genom att betona att f6reningen har ett "verkligt syfte" i och med att
man ar en naturskyddsfOrening.
Informanten tror att man blir invald om man redan kanner nagon i foreningen och att
egenskaper som att vara "snail" och "rolig" varderas hogt. En annan informant menade att det
var personer som var "in ne" som blev tillfragade ocli at! det bara var "folk fran stan" som var
med. I7 Kvinnan talade om att medlemmarna ansag sig vara "battre" an andra, att de utmarker
sig. Egenskapen "snail" kommenterade hon med ett ironisk "fast det ar ju kossorna ocksa".
Bilder i arsboken och sarskilda uniformer gjorde att man kunde veta vilka som var med i
fOreningarna. I 8 Hennes, Iiksom nagra andra ickemedlemmars beskrivningar av fOreningslivet,
vittnar om att fOreningarna ar allmant kanda pa skoloma och att de inte fOrhaller sig neutral a till
de som inte ar med. Hur fOreningslivet paverkar skolkulturen kommer vi att aterkomma till i
nasta rapport. I det har sammanhanget viII vi fordjupa oss i det faktum att festerna ar en av de
allra viktigaste sysselsattningarna for foreningarna. Hur dessa fester paverkar den ovriga
fritidskulturen i Ostersunds gymnasieskolor handlar bland annat fOljande avsnitt om.

Fester
Pa fragan om gymnasisterna var "med pa de fester som ordnas genom skolan" gay en stor del
av informanterna mer ingaende svar an att bara svara ja eller nej. Svaren ger en oversikt over
vilken typ av fester som fOrekommer och ocksa vad de tiIlfragade tyckte om de olika
festligheterna. I tabell 16 presenteras de olika festtyper som namns av informanterna och var de
fOrekommer.

16 Informant 62.
17 Informant 62.
18 Informant 62.
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Tabel! IS. Festtyper

Festtyp

OSlersund oeh Kalmar
Forekommer

Avgangsfesterlbaler
Baler

Discon
Fesl med andra klasser
Fest pa utestallen

Foreningsfesler
JulCesl
Klassfester
Kamratfester
Unjefester
Programfesler
Pubkvall
Samhallsfesler
SkolCesler
Skattjakl
Staggjakt
Sludentfester
Slarre fesler
Svampjakl
Swing

Kalmar
ja
nej
neJ
nej
nej
nej
ja
ja
Ja
nej
nej
ja
Ja
ja
ja
ja
neJ
j.
ja
ja

Fiirekommer
OslH!Und
ja
ja
ja
Ja
ja
ja
nej
ja
nej
ja
ja
nej
nej
nej
nej
nej
ja
neJ
nej
nej

Som framgar av tabellen ser festprofilen for de tva staderna olika ut. Det ar endast klassfesten
som ager rum i bada orterna. Fragan som stiilldes var om informanten brukade ga pa fester som
ordnades genom skolan och med det menade vi att alia elever skulle ha tilltriide till
festligheterna. Bland de drygt tjugo festtyperna som informanterna namnde, ar det dock bara de
som ar markerade med fet stil i tabellen som ar oppna for alia. Samtliga hor hemma i Kalmar.
Staggjakten ar en arlig fest fOr alia elever pa Stagneliusskolan, medan Skattjakten och
Svampjakten ar motsvarande fester for Lars Kaggskolan respektive Jenny Nystromsskolan.
Swing ar en oppen dans for de tre gymnasierna i Kalmar. Det anordnas mellan fern och sex
Swingfester varje liisar och det finns mindre och storre Swing. De storre tillstiillningarna sker i
samband med de tva aterkommande rugbymatchema mellan Stagnelius och Lars Kagg, en pa pa
hosten och en pa varen. Informanterna varderade dessa Rugbyswing hogre an andra Swing. I
synnerhet festen efter hostens rugbymatch, vilken raknas som den 'riktiga' matchen. De vanliga
Swingfesterna hade daremot lag status, sarskilt for de aldre eleverna. Vissa sade uttryckligen att
de inte tyckte alt festerna var nagot att ga pa, andra berattade att de siillan eller aldrig gick pa
Swing. En orsak som namndes var att Swingen var mest for eltor och tvaor. Liknande negativa
omdomen gays inte om de andra typerna av fester. Den oppna festen hade saledes lag status
bland en del av gymnasisterna.
De andra festerna har bara delar av eleverna till trade till. Person er kan vara uteslutna genom
sin alder (18 ars grans for Pub-kvall och aldersgranser yid de utestallen som eleverna festar pal,
sitt utanforskap till en delgrupp i skolan (Avgangs-, Klass-, Linje-, Program-, Ring- och
Studentfester) samt av att de inte blivit invalda i nagon gYITU1asieforening (Foreningsfester).
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I bstersund fanns det over huvud taget inga oppna fester. bstersundselever svarade att det
inte ordnades nagra fester overhuvud taget, ell svar som inte forekom i Kalmarundersokningen .
bstersundsinformanter berallade isUillet om ftireningsfester. Festerna var allmant kanda. De
som sjalva inte var med i nagon ftirening berallade all ftireningarna "festar mycke" 19,. all det
inte fanns nagra fester att ga pa eftersom han inte var med i nagon ftirening. Informanten liiste
pa Byggprogrammet och sade vidare atl: "Vi [elevema pa Byggprogrammetl ar inte med i migon
forening"20, en tredje informant sade all festerna bara var for foreningarna. Resultatet all
bstersund, till skillnad fran Kalmar, inte har nagra oppna skolfester kan bero just pa det
festandet bland gymnasieforeningar.
Inledningsvis diskuterades rekryteringem till de olika utbildningarna. I det foljande avsnillet
analyseras informanternas bakgrund.

Social bakgrund
I slutet av intervjun stalldes fragor om ungdomarnas foraldrar. Hade de gall pa samma skola
och vad gjorde de idag? Svaren pa fragorna forvantades ge en ftirestallning om ungdomarna
sku lle komma att overta sina ftiraldrars sociala position eller om de genom sina erfarenheter fran
gymnasiestudierna skulIe komma all ga ell annorlunda liv till motes.
Vi borjade med all stall a fragorna "Dina ftiraldrar? Har de vuxit upp i bstersundlKalmar?
Bar de gall pa samma skola?"2J Fragorna ledde till svar som fall er under fyra olika typer. Den
ftirsta kategorin innehaller enstaviga ja- och nej-svar, som betyder ungefar: ja, mamma har
vuxit upp i Kalmar och hon gick pa samma skola. Hit raknas ocksa svar dar informanten
menade sig sakna kunskap om ftiraldrarnas uppvaxt. Den andra typen av svar berattade om fdin
vilken ort, landskap ell er land som foralder/na kom. Sadana svar fick vi i de fall som
informanten berallade att ftiriildern/na inte gall pa samma skola och att ftirklaringen lag i all
hon/han/de vuxit upp pa annan ort. Den tredje kategorin innefattar svar dar vi far veta vilken
skola foraldern gick pa. Det kunde dels vara en fOralder som gatt pa till exempel
Wargentinskolan och dar informanten gick pa samma skola idag, men i kategorin ryms ocksa
svar dar den unga vet vilken skola ftiraldern/na gall pa och namnger den aven i de fall som det
ror sig om en annan skoJa an den som de sjalva far sin utbildning Yid. Den fjarde kategorin ar
den intressantaste utifran vart intresse av social bakgrund och framtida planer. Hit hor svar dar
de unga berattar om vilken utbildning foraldrarna har. Det ar inte fraga om att ge nagon
fullstandig beskrivning utan har berallar informanterna om var nagonstans ftiraldrarna befann
sig i utbildningssystemet yid ungefar samma alder som informanterna ar i idag. I tabell 17 har
den fjarde typen av svar stallts mot den utbildning som informanten sjalv gar idag.

19 Infannanl 36.
20 Infannanl 106.
21 Inlervjufonnular - jag ar Lyrist! II maj 1995.
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T.bell 17. Sv.r om foraldr.rn.s skolgang stalld mot inform.ntens gymnasieutbildning

Svar om foralders/ars skoJgang

Fljckskola
Folkskola
Gick "bar." grundskolan
Gjck hallrverk
Gick inle gymn.siel
wtjlllilljell (mor) Fyraarjg reklljsk (far)
liiroverkel
P:ibyggnads
Realskola
Teklliskt gymnasium i Norrk6pillg
Tog inle sludenlen
Verhtadsskola
Verksradsskola

Informantens/ernas programllinje

Sanlhdllsp rogrammetlNaturvetellskaplig Jitlje
N.lurprogr.mmet/samhallsprograrnmet
Elprogrammet
Elprogrammet
NaturprograrnmeVLi·vsmedelsprogrammet
Sall1hiillsprog rammet
Naturprogrammet
HOlell- oc h reslaurangprogrammel
Teknisk linje
Naturprogrammet
Humanistisk linje
Elprogrammet
Fordonsprogrammet

Svaren vittnar om att ungdomarna har kunskap om foraldragenerationens skolgang. De
namnger utbildningsformer som flickskola, verkstadsskola, laroverk, realskola och folkskola.
Drygt halften av svaren i tabellen (markerade med kursiv stil) tyder pa att ungdomarna valt
samma typ av utbildning som foraldrarna har. Ungdomar, vars modrar gatt i flickskola , laser en
teoretisk utbildning. Studenter pa elprogrammet har fader som gick verkstadsskola, medan en
elev pa naturprogrammet ar barn till en far som gatt pa tekniskt gymnasium och en annan
uppger atl fadern gick pa laroverket. Ovriga svar vittnar om att den yngre generationen valt en
annan vag an den aldre. Det finns till exempel elever som gar pa de teoretiska utbildningarna
och som uppger att foraldrarna inte gick gymnasiet eller at! de slutade efter folkskolan.
Fragan "V ad gor dina fiiraldrar?"22 gay informantema valmojligheter. Vi frilgade inte vilken
utbildning fiiraldrarna har, inte heller konkret vad de arbetar med. Den oppna fnigan gay svar
som handlade om foraldrarnas situation i allmanhet och inte endast vad de hade ftir position pa
arbetsmarknaden. Vi fick, som framgar av det tidigare kapitlet, fyra typer av svar. Den ftirsta
typen best od av svar som handlade om var ftiraldrarna arbetade, till exempel pa lasarettet ell er
pa OKG23 . Den andra typen var svar som berattade om ftiraldrarnas formella utbildning, till
exempel lagstadielarare ell er vilken typ av arbetsuppgifter ftiraldrarna hade, till exempel
industriarbete. Den tredje typen innehaller svar som handlar om varfiir ftiraldrarna inte tir en del
av arbetsmarknaden . Informanterna berattade om arbetsltishet, arbetsskador, sjukskrivningar
och att nagon av ftiraldrarna var dtida. Till den fjarde kategorin raknas yttranden om att
informanterna inte visste vad deras ftiraldrar gjorde. Okunskapen om vad ftiraldrarna htill pa
med pa dagarna berodde bland annat pa att ungdomarna inte levde tillsammans med demo En
ung man berattade till exempel att han inte hade nagot intresse av att veta vad fadern gjorde.
Fadern bodde i en stad som ligger omkring 90 mil fran Ostersund. Senast han htirde av honom

22 lnlervjuformular - Jag ar Lyrist! II maj 1995.
23 OKG ar delsamm. som kiirnkr.flverket i Oskarshamn.
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var fadern arbetslos 24 En annan man berattade att modern bodde i ett latinamerikanskt land.
Vad hon gjorde dar visste han inte 25 Det fanns aven ungdomar som levde tillsammans med
foraldrar som de sade sig inte veta vad de gjorde. Informanter som levde tillsammans med
styvfader och styvmodrar uppgav liven deras hemmahorighet pa arbetsmarknaden. De borjade
med att tala om vad de vuxna (till exempel en biologisk far och styvmor) hade fOr
sysselsattning, for att darefter berlitta om den biologiska fOraldern som de inte bodde
tillsammans med. Svaren tyder pa att informanten i forsta hand svarade pa hur sysselsattningen
i familjen som hon eller han bor i och inte vad de biologiska foraldrarna hade for position pa
arbetsmarknaden.
Informationen som gays visar att fOraldrarna har skiftande bakgrund och att de tillhor i stort
sett alia sociala skikt i samhallet. Nagon socialgruppsfOrdelning gar inte att gora av flera skal.
For det forsta vet vi inte vad som doljer sig bakom svaren i den forsta kategorin. Foraldern som
arbetar pa lasarettet kan bade vara overlakare och lokalvardare. Visserligen tycks det som att
barn till akademiker i hOg grad berattade om foralderns utbildning. Har Finns till exempel
psykolog, civilingenjor, prast och larare av olika slag, men det gar inte att utesluta att det doljer
sig ingenjorer och andra akademiker bakom svar om att foraldrarna arbetar pa Telia, har eget
fOretag eller arbetar pa Forsakringskassan for att ge nagra exempel. Det tycks inte som om det
Finns nagra strategier att dolja eventuella lagstatusarbeten med hjalp av des sa all manna
formuleringar. Uppgifter om arbetsloshet, halvtidsstadjobb, allt i allo pa kornmunen och arbete
pa bilskrot tyder pa att ungdomarna inte forsoker frisera sin bakgrund. Ingen av informanterna
sade sig vilja slippa svara pa fnigan heller. Ett annat problem med att forsoka placera in
informanterna i en social hierarki utifran fOraldrarnas sysselsattning, ar att det Finns familjer dar
modern har ett hogstatusarbete och fadern ett lagstatusjobb ell er vice versa. Det gar fOljaktligen
inte att veta sarskilt rnycket om vilka de ungas social a bakgrund, an mindre diskutera deras
bakgrunds betydelse for linjeval till gymnasiet.

Framtiden
I den allra sista fragan bad vi ungdomarna att blicka tio ar fram i tiden. Fragan lad: "V ad tror du
att du gor om tio ar?"26 Vi var intresserade av hur informantema trodde all det skulle bli, men
det ar tydligt att flera av dem gay en onskebild av framtiden, till exempel en informant sorn sade
sig bli rockstjarna for att senare andra sig tilllastbilschauffOr. 27 En annan informant berattade
att han skulle ha ett "jobb, stort hus och fin bil" och bo kvar i hemstaden. 28 En tredje person
talade om all han skulle ha "valdigt mycket pengar" och kunna gora vad han ville. 29 Andra svar

24
25
26
27
28
29

Infonnant 36.
Infonnant 54.
Intervjufonnuliir - Jag iir Lyrist! 11 maj 1995.
Infonnant 186.
Infonnant 8.
Infonnant 60.
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tyder pa all informanten beskrev den framtid som hon eller han trodde sig ga till motes. En man
sade sig fOrst inte ha nagon aning, men efter en stund svarade han all han "fOrhoppningsvis"
hade jobb och levde et! "normalt Svenssonliv" med familj i sin hemstad,30 En elev pa Handelsoch administrationsprogrammet trodde all det fanns risk fOr all hon skulle bli arbetslos ell er sa
sail hon i kassan pa leA om tio i\r,31 Nagra dystopier Finns inte med. Det Finns till exempel
ingen som talar om krig, falligdom ell er langvarig sjukdom eller olyckor. En man menade
visserligen all varlden skulle ga under, men det skall inte tolkas som nagot katastrofscenario da
han tillhor Jehovas vittnen. Om varlden bestod trodde sig informanten ha familj och eget fOretag
och bo pa hemorten 32
Svaren kan delas in i olika teman : framtida arbete, utbildning, familj, bostadsort och sa ett
ovrigt tema. Vi har har valt narmare presentera informantens svar.om arbete och da dela upp
svaren utifran kon. Vi fick totalt 53 olika yrkesval ell er forsorjningssatt. Av dessa var det nio
som bade man och kvinnor onskade ha . Resultatet stammer val overens med hur
arbetsmarknaden ser ut idag, da endast tio procent av alla yrken har en jamn fOrdelning mellan
kvinnor och man,33 bverlag ger svaren intrycket av tamligen traditionella fOrhoppningar infor
framtiden. Bade man och kvinnor skall arbeta ell er utbilda sig, skaffa barn och en bra bostad.

30 Infonnant 184.
31 Infonnant 12.
32Infonnant 163.
33 SCB 1995.
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Kapitel S. Slutord
Gymnasieskolan ar utformad pa olika satt i Kalmar och Ostersund i sa matto att det ar lag
rumslig integrering mellan olika utbildningar i Kalmar, medan integreringen i Ostersund ar hog.
En gymnasist i Kalmar kan i princip bara genom at! beratta vii ken skola hon ell er han gar pa tala
om fOr Kalmarungdomar vilken typ av utbildning honlhan gar. I Ostersund racker det inte med
detta, da de fiesta program finns pa bada skolorna. Men det ar inte bara gymnasieskolans
utformning som skiljer sig mellan staderna utan gymnasieelevernas fritidsaktiviteter i samband
med skolan ar aven de olika. I Kalmar ordnas det fester som ar oppna for alia stadens
gymnasieelever. Arrangor fOr dessa fester ar skolornas elevkarer. Det finns ocksa fester for
varje skola liksom fester for olika linjer/program. For att komma in pa vissa fester maste man
ha en viss alder, men annars ar festerna kollektivt tillgangliga. Ratten att ga pa festen hanger
samman med tillhorigheten till en viss grupp yars granser urskiljs genom gymnasieskolans
organisering. I Ostersund synes det emellertid vara tvart om. Har ordnas, fOrutom
avgangsbalen, inga fester ay elevkaren. De fester som finns arrangeras av de slutna
gymnasiefOreningarna. For att bli bjuden pa festerna maste man var invald i en fOrening och
tillgangligheten har saledes ingenting med skolans organisering att gora.
I Ostersund ar det ocksa gymnasieforeningarna som ordnar och spelar i den arliga (numera
vilande) rugbymatchen, aven om alia gymnasieelever kan kopa biljetter till matchen. Nagon
oppen fest finns inte hell er efter rugbyn. I Kalmar arrangeras rugbymatcherna av skolornas
elevkarer och festerna efterat ar oppna. Elevkarerna ar ocksa huvudman fOr rugbylagen samt
den overyagande delen av de andra fritidsaktiyiteter som ordnas av gymnasieeleyerna. Till
skillnad fran gymnasiefOreningarna finns har inga inval utan elever anmaler sjalva sitt intresse,
till exempel fOr att vara med i Julrevyn ell er nagon sektion.
Yid en fOrsta anblick framtrader saledes en bild av ungdomarnas fritidsaktiviteter som star i
skarp konstrast till gymnasieskolans utformning och organisering i de bada staderna. I Kalmar,
dar olika utbildningsinrikningar ar uppdelade mellan olika skolor och dessutom rumsligt
atskilda inom skolorna, ar huvuddelen av de elevorganiserade fritidsaktiviteterna oppna fOr alia.
I Ostersund ar gymnasieskolans utbildningar spridda over skolorna och den rumsliga
integrationen ar hog inom skolorna. Har lir det isUillet elevernas age ran de som skapar atskillnad
mellan ungdomarna genom de slutna gymnasieforeningarna. Medan elevaktiviteterna i Kalmar
kan ses som inkluderande kannetecknas de i Ostersund snarare av exklusion. Endast en liten del
(ca 10%) av stadens gymnasieungdomar del tar i, eller rattare sagt ges till trade till ,
foreningslivet. Gymnasieforeningsmedlemmarna framstar saledes som en liten utvald skara,
men de bade syns och hors pa skolorna. Foreningarna har speciella anslagstavlor och genomfOr
ofta sin a 'inval' pa skoltid, val synliga fOr andra elever. Pa sa satt synliggors saval
fOreningarnas aktiviteter som vilka det ar som givits tilltrade till gruppen. Ett matt pa
gymnasiefOreningarnas betydelse i gymnasiekulturen ar ocksa att det startas sa kallade
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'antiforeningar', det viII saga fOreningar som genom sina aktiviteter profilerar sig i
motsatsrelation till de traditionella gymnasiefiireningarna. Aven antifOreningen manar dock om
exklusiviteten. Liksom andra fiireningar valjer den sina medlemmar, en fiirhallande som gor att
foreningen, trots antiprofilen, tillskrivs status som gymnasiefOrening.
Av de som inte deltar i fOreningslivet beskrivs foreningsaktiviteterna som lojliga och
fOrnedrande. Foreningarnas exklusivitet synes ocksa sticka i ogonen. Foreningsmedlemmarna
sags tro "an de ar banre an andra" och fOreningarna karaktariseras som klubbar fOr inbordes
beundran. Det ar naturligtvis omojligt for oss an veta om icke-medlemmarnas negativa
omdomen avspeglar en faktiskt avstandstagande fran gymnasiefOreningarna hos andra elever
eller om de ar unryck fOr en form av 'surt sa raven om ronnbaren' anityd. Oavsen vad som ar
fallet kan vi emellertid konstatera att bstersunds gymnasieforeningar utgor en pataglig fOreteelse
i gymnasiekulturen, bade fOr medlemmar och icke-medlemmar. De ger upphov till vi och dom
grupperingar och bidrar darigenom till att skapa distinktioner i det social rummet. Som
medlemmar i en gymnasieforening fOrvarvar ungdomarna en identitet som skiljer dem fran
andra pa skolan. Foreningsmedlemskapet kan pa sa ~att fungera som en social markor i en fait
dar det geografiska rummet saknar skiljelinjer.
I denna belysning blir den rumsliga integreringen av olika utbildningsinriktningar i
bstersund en fOrklaring till att det gamla laroverkets sammanslutningar lever kvar i dagens
gymnasieskola. Det som skolan soker integrera splittrar eleverna. Men hur ser det ut i Kalmar
och vilken funktion fyller elevernas aktiviteter dar? Att doma av den inklusiva prageln hos de
elevorganiserade fritidsaktiviterna tycks det som om dessa overbryggar de skiljelinjer som finns
i den rumsliga organiseringen av gymnasieskolan. Yid en narmare analys av vilka som ar aktivt
engagerade i dessa sammanhang fOrefaller emellertid monstret vara en annat. Precis som i
bstersund ar det endast en dryg tiondel av eleverna som ar medlemmar i nagon sektion eller
deltar i nagon av de andra aktiviteterna. Likasa ar det ocksa nast intill undantagslost elever fran
de traditionellt teoretiska utbildningarna som ar aktivt engagerade. Enda skillnaden synes vara
an man i Kalmar sjalv valjer sin medlemskap och inte blir utvald som i bstersund. Men trots an
alia har samma till gang till aktiviteterna ar det uppenbarligen endast ett fatal som kanner sig
manade. A yen i Kalmar forsiggar saledes en form av selektion, en slags urval dar granserna
framstar som sa sjalvklara an de aldrig behover explicitgoras - de finns ju inbyggda i skolans
organisering. Snarare an att integrera gymnasieskolan fOr Kalmarelevernas aktiviteter saledes
vidare det geografiska rummets distinktioner till det sociala. Om elevaktiviteterna darmed fyller
samma funktion som sociala markorer som de i bstersund ar en fniga som vi skall aterkomma
till i intervjustudien med de engagerade ungdomama.
De slutsatser som kan dras fran denna studie ar att det trots f1era olikheter mellan Kalmar och
bstersund, bade med avseende pa gymnasieskolans organisering och innehallet i elevernas
aktiviteter i an slutning till skolan, finns vissa saker som argemensamma fOr de aktiva
ungdomarna i bagge staderna. De utgor endast en liten del av elevantalet och de gar pa
traditionellt teoretiska utbildningar. Fragan blir dock om de ocksa finns andra likheter mellan de
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aktiva ungdomarna och pa vilket salt skiljer de sig fran andra gymnasieungdomar. Eftersom den
kvantitativa analysen pavisade en mangd skillnader mellan ungdomar pa olika
utbildningsinriktningar, kan vi knappast anta all de aktivt engagerade ungdomarna skall vara
representativa fOr alia gymnasieelever. Men ar de typiska gymnasister pa teoretiska utbildningar
eller ar det kanske sa all dessa ungdomar i sina handlings- och forestaJlningsramar forstarker
vissa drag i en gymnasiekultur fOr elever pa teoretiska utbildningar? Den senare hypotesen
skulJe innebara all de aktiva ungdomarna kan ses idealtypiska for elever pa gymnasieskolans
teoretiska inriktningar. I sa fall kan vi fOrvanta oss att de aktiva ungdomarna i hog grad har det
gemensamt all de; tir med i frilidsfOreningar utanfOr skolan, valde linje/program darfOr de ville
ha en bra utbildning, skall bli eller har varit utbytesstudenter, skall studera vidare efter
gymnasiet, skall f1ytta fran hemorten kanske utomlands samt att minst en av foraldrarna har
gymnasieutbildning eller motsvarande.
Hur val del ovan forda resonemanget stammer overens med verkligheten bli en fraga infor
den kommande intervjuundersokningen med aktiva ungdomar. Fragestallningen blir ocksa
intressanl i relation till den historiska studien, dii vi skall sludera hur dagens gymnasiekullur
fOrhaller sig lill laroverkets. Rekryleras dagens aktiva ungdomar fran samma socioekonomiska
skikt som dalidens? Vidare blir del inlressant all jamfora ungdomarnas aktiviteter nu och da,
vilka traditioner fOr de vidare och hur forandras dessa? Andra fnigor av intresse ar vilka
kompelenser, sociala och kulturella, som har betydelse fOr ungdomarna och vilket eller vilka
symboliska kapital som fOrvarvas i och med grupplillhorigheten. Med symboliskt kapital men as
de egenskaper och kompetenser som tillskrivs ungdomarna bara genom att de ar med i en
forening eller aktiva inom nagon elevorganiserad aktivitet. En ytterst relevant problemstiillning
infor fortsattningen pa projektet galler saledes aktiviteternas funktion som distinktionsskapande
sociala praktiker. Vilka vi och dom grupperingar urskiljer de aktiva ungdomarna, nu likval som
i historisk tid? Och slutligen vad betyder grupptillhorigheten fOr den unge? Hur ser hon/han pa
sig sjalv i fOrhallande till andra?
Detta ar nagra av de frageslallningar som kommer allligga till grund fbr de fortsatta studierna
inom projektet. Vad galler resultaten fran den har redovisade enkatstudien kan vi bland annat
konstatera att skillnaderna meJlan ungdomarna fdin Ostersund och Kalmar i manga fall ar
betydligt mindre markanta an skillnaderna mellan ungdomar pa olika utbildningsinriktningar.
Samtidigt vet vi mycket lite om vad de olika typerna av aktiviteter egentligen innebar och vad de
betyder fOr ungdomarna sjalva. Till exempel varfOr startar man en antifOrening eller varfOr
tackar man ja till inval i en etablerad gymnasiefbrening? Och vad ar det som gora all man viII
vara med i ett rugbylag, nar man riskerar all bli slagen sonder ochsamman? Det Finns darfor all
anledning all mer detaljerat studera just de aktiva ungdomarna, deras normer och
fOrestallningsramar likval som deras agerande bade utanfor och i skolmiljon.
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Yid Linkopings universilel pagar ell forskningsprojekl om ungdomar och fOreningsliv inom
gymnasieskolan. En del av sludien beslar av en inlervjuundersokning. Den syflar lill all ge en
overblick av gymnasieungdomens frilidsaklivileler, skolarbele och forvanlningar pa framliden.
For all kunna genomfora undersokningen behover vi Din hjalp. Du har blivil ulvald vid en
slumpmassig genomgang av skolkalalogen for Din skola. Innan sommaren kommer vi all ringa
upp Dig. Vi hoppas all Du viII hjalpa oss genom all svara pa nagra fragor.
Svaren behandlas konfidenlielll och del kommer inle all vara mojligl alt idenlifiera enskilda
personers svar i forskningsredovisningen. Om Du eller Din malsman har nagra fragor svarar vi
gama pa demo
Med vanliga hal sningar
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IntervjufonnuHir - Jag iir Lyrist' II maj 1995.
Nummer
Skola
Program
Kon
I. Varfor valde du att ga xxx programmetllinjen?

Stad
Alder
Arskurs
Ovrigt

2. Vad har du tankt gora efter gymnasiet?

3. Vad tror du at! du gor om tio ar?

4. Har du varil eller funderat pa att bli utbytessludenl?

5. Frilidsintressen?

6. Ar du med i nAgon av skolans foreningar eller de frivilliga akliviteler som eleverna ordnar pa skolan?

7. Ar du med i kAren? Fortroendeuppdrag?

8. Var du pa rugbymatchen?

9. Ar du med pa de fester som ordnas genom skolan?

10. Hur har du lart kanna dina nannaste "anner?

•

11. Ar du med i nagon forening som inle har med skolan at! gora? Fortroendeuppdrag?

12. Har du nagra syskon som gAr eller har gall pa skolan ?

13. Har dessa dellagil i frivilliga aklivileter?

14. Dina foraldrar? Har de gat! pa samma skola? Har de berattat om hur de lillbringade sin fritid?

15. Vad gor dina foraldrar?

Bi/aga 3
GYl1lnasiejorellillgsordlista

Baneret - manlig gymnasieHirening. Spelar traditionellt rygby mot Lyran, en match som de
oftast vinner. Har sina riitter i I930-talet. Deras symbol ar en svensk flagga i en katting.
Bjudfest - gymnasieHireningsfest dar varje medlem far bjuda in en person av det motsatta
konet.
Boghog - medlemmar i Jacki Putos kastar sig i en hog i Ljushallen och spelar sexuellt
upphetsade och latsas att de har samJag med varandra.
Circulo Alegre - kvinnlig gymnasiefOrening. Den aldsta av kvinnoHireningarna.
Fys - fysiska tester i samband med invalen
OF Optimal - gymnasieforeningen Optimal. Kvinnlig Hirening. Symbolen ar en hjort.
Foreningen skanker ibland pengar till naturskydd.
Haxblandning - sprit blandat med agg ell er nagot annat livsmedel. Dricks i samband med inval
av nyinvalen.
Inval - det tillfalle dA nya medlemmar provas.
Jacki Putos - nystartad manlig forening som driver med gymnasieHireningskulturen.
Lyran - den aldsta manliga gymnasieforeningen. Orundad pa I 860-talet. Symbol en ar just en
lyra.
Nyinval - person som blivit invald i en gymnasieHirening under det senaste aret.
Qurotzia - kvinnlig gymnasieHirening med frisksportarimage.
SNAROA - Sallskapet Nordiska Anor Rode Orms Adepter. Manlig gymnasieforening som
startade omkring 1984. Medlemmar gar med bar overkropp i samband med invalen. Klar ut
sig till vikingar och viII ha ryktet om sig att ga pa barsakargang.
OQTF - Ostersunds qvinnliga teknist Hirening - kvinnlig gymnasiefdrening for kvinnor pa
teknisk utbildning. Foreningens rekryteriilg har forandrats under aren. Tidigare var alia
kvinnor pa fyraarig teknisk Iinje valkomna. For nagra ar sedan forandrades invalen och
fdreningen slots som andra Hireningar. Idag valjs kvinnor fran enbart det naturvetenskapliga
programmet.
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