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Abstract 
How do gender and socioeconomic backgrounds affect students’ academic performance, 

educational choices and attitudes towards education? Moreover, does class play the same role for 

girls and boys? In order to find this out,  I surveyed students in a small province located in the 

northern inlands of Sweden. The survey was answered by nearly every student in the ninth grade of 

that year, a total of 160 people. The results revealed that girls in this area have less faith in their 

capabilities than boys, despite getting much better grades. Many more girls than boys want to go on 

to college or university studies. In the end, I also found that girls like school much more than boys 

do. Socioeconomic background played a large role in all areas, except for attitudes towards 

education. Class was also found to have a much greater impact on boys than on girls, sometimes -as 

in regards to future studies - up to four times. 

!
Keywords: academic performance, attitudes towards education, educational choice, socioeconomic 

background, gender differences, primary and secondary effects. 
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Inledning 
!
Idag är gymnasievalet troligen viktigare än någonsin, eftersom vissa program inte ger 

högskolebehörighet. Efter 9 år av obligatorisk grundskola får man nu välja vilken inriktning man 

ska ta i livet. Om man väljer en yrkesinriktning på gymnasiet krävs numera en mycket större åtgärd 

om man senare vill ändra sitt val. Gymnasiestudier är frivilliga men nästan alla väljer att fortsätta 

studera efter grundskolan. Men vad är det som påverkar detta val? Klass och kön är de två första 

variablerna man kommer att tänka på, men geografisk tillhörighet kan också spela en roll. I den här 

uppsatsen vill jag undersöka hur klass och kön påverkar elevers skolgång i en mindre ort på 

landsbygden. 

Forskning har visat att barn påverkas starkt av föräldrarnas socioekonomiska bakgrund. En högre 

tjänstemans barn väljer i mycket högre grad att studera ett högskoleförberedande program i 

gymnasiet. Detta kan delvis bero på att man genom sin uppväxt fått mer stöd och hjälp hemifrån, 

men också att det finns en social förväntan från hemmet att studera vidare. Exempelvis skulle 

kanske en läkare inte bli helt nöjd om hens barn valde att jobba som skogsarbetare, en skogsarbetare 

skulle dock kanske bli glad om hens barn ville följa i hens fotspår. Forskare har också kunnat visa 

att attityden mot skolan och de värden som skolan besitter påverkas av klass och kön. 

Den bygd jag fokuserar på i denna uppsats heter Mörkby (vilket inte är dess riktiga namn) och är 

belägen i inre Norrland. Det är en köping som drabbats av hög arbetslöshet. 22% av ungdomarna i 

Mörkby går utan jobb, samtidigt som kommunen söker efter kvalificerade arbetare inom skola och 

omsorg. Få ifrån orten väljer att studera vidare och i dagens automatiserade värld leder detta till 

ännu större problem. Arbetsförmedlingen (2012) 

Uppsatsen är indelad i sex olika delar. Efter inledning och syfte beskrivs sedan Mörkby som bygd 

och hur elevernas genomsnittliga betyg har påverkats av klass och kön. I den tredje delen redogörs 

vad forskare har kommit fram till inom detta fält. I del fyra förklarar jag hur jag samlat in och 

bearbetat min data med hjälp av en enkätundersökning, vilket alla niondeklassare i Mörkby 

kommun fick chansen att delta i. I del fem redovisar jag mina resultat ifrån enkäten. I den sista 

delen av uppsatsen presenterar jag de huvudsakliga slutsatserna av min analys och förslår hur man 

skall gå vidare inom detta forskningsområde. 

!
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Syfte och frågeställning 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kön och social bakgrund påverkar ungdomars åsikter 

gentemot skolan, deras skolprestation och deras gymnasieval. 

Min frågeställning är följande:  

* Hur påverkas elevens skolprestation, attityder till skolan och gymnasieval av deras sociala 

bakgrund? 

* Skiljer sig betydelsen av social bakgrund bland pojkar och flickor?  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Bakgrund 
Mörkby är en by i inre Norrland. Platsen har varit bebodd i tusentals år men det var när järnvägen 

byggdes ut som samhället växte till sig och blev en tätort.  I och med järnvägen kunde timret och 

andra råvaror exporteras billigare och effektivare. Den växande skogsindustrin krävde många 

arbetare och de kom från hela Skandinavien för att tjäna pengar. Att jobba i skogen var hårt och 

väldigt slitsamt för kroppen ,så traktorerna och motorredskapen sågs till en början som en fördel, 

men effektiviseringen tog efter några decennier bort behovet av manuellt arbete nästan helt. 

Skogssektorn som förut anställde flera tusen personer behövde nu bara ett hundratal. 

Ett stort slag mot Mörkby var när den lokala sågen lades ner i slutet av 90-talet eftersom mycket av 

den lokala ekonomin var bunden till arbetsplatsen. Sågen fungerade också som ett skydd för många 

ungdomar eftersom de visste att de alltid kunde få ett jobb där. Ett antal möbelfabriker flyttade 

under samma tid till Östeuropa i jakt på minskad tillverkningskostnad. Till viss del har ”callcenter-

företag” tagit över sågens gamla roll, då de anställer många av bygdens unga men arbetslösheten är 

fortfarande hög, med en ungdomsarbetslöshet på över 22%. Arbetsförmedlingen (2012) 

Mörkby kommun har idag en exceptionellt låg vidareutbildningsnivå. Mindre än 20% läser vidare 

efter gymnasiet, vilket gör att kommunen är bland de sämsta i Sverige när det kommer till 

universitetsutbildning. Arbetsförmedlingen (2012) 

Enligt Skolverkets databas Siris så hade flickorna i Mörkbys kommun i högre grad betyg i alla 

ämnen och som ni kan se är det många pojkar som saknar betyg helt i en eller flera ämnen. 32% av 

pojkarna i Mörkby kommun saknade betyg i ett eller flera ämnen,  jämfört med flickornas 10%. 

Detta leder till att många inte kommer in på gymnasiet utan blir tvingade att gå individuella valet 

istället, IV är den största enskilda programmet på Mörkby´s gymnasium. (Databasen Siri, 

Skolverket, 2012) 
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Mörkby Kommun

Betyg i alla ämnen %

Saknar betyg i ett ämne %

0,0 22,5 45,0 67,5 90,0

Flickor Pojkar

Figur 1. Grundskolebetyg i Mörkby Kommun. Skolverket. 



 

!  

Figur 2 från databasen Siris visar skillnaden mellan kön och klass i Mörkby kommun. 

Genomsnittsbetyget för pojkar med en förälder som studerat eftergymnasial utbildning är lägre än 

snittet för flickor med föräldrar som bara genomfört en gymnasial utbildning. Den grupp med högst 

genomsnittliga meritvärde är flickor där åtminstone en förälder genomfört eftergymnasial 

utbildning (38 stycken), med 252 poäng. Flickor vars föräldrar har högst gymnasial utbildning (56 

stycken) fick 222 poäng. Pojkar med föräldrar som genomfört en eftergymnasial utbildning (31 

stycken) fick strax över 200 poäng, medan pojkar vars föräldrar enbart genomför gymnasiet (56 

stycken) fick 181 poäng i genomsnitt. 

Pojkar (eftergymn) har alltså lägre betyg än flickor (eftergymn) och flickor (gymn). Skillnaden i 

meritvärde mellan pojkar (gymn) och flickor (eftergymn) är 28%. 

Könsskillnaderna i meritpoäng skiljer sig mycket ifrån riket i stort, det kan man se tydligt i nästa 

figur. 
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Figur 2. Köns och klasskillnader på genomsnittsbetyget i Mörkby Kommun. Källa Skolverket. 



!  

Om man jämför med riket så ser man att könsskillnaden i betyg är större i denna bygd. Figur 3 visar 

det genomsnittliga meritvärdet uppdelat i pojkar och flickor. De streckade linjerna står för riksnittet 

medan de heldragna linjerna står för Mörkbys genomsnitt. Trianglar är symbolen för flickor medan 

cirklarna står för pojkar. Skillnaden mellan flickor och pojkar i Mörkby kommun är 22% jämfört 

med rikets 10%.  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Figur 3. Könskillnaden i genomsnittbetyg i Mörkby kommun jämfört med riket. Källa Skolverket. 



Teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning 

Flera forskare har studerat skillnader mellan gymnasieval och skolprestation, samt på vilket sätt 

dessa påverkas av elevernas bakgrund och kön. Ett exempel på detta är den social karta över 

gymnasieprogrammen i Sverige som Broady och Börjesson (2008:1) sammanställt, baserat på SCB 

data ifrån 370 000 elever från andra året i gymnasiet mellan åren 1997-2000. 

Denna karta visar köns- och klass-skillnaderna i den svenska gymnasieskolan. Figur fyra utläses 

som att Axel 1 är kön medan Axel 2 är föräldrarnas högsta utbildning. Cirklarna är 

gymnasieprogram medan de svarta trianglarna visar hur barn påverkas av sina föräldrars arbete. 

Läkardöttrar befinner sig långt upp till vänster - de väljer alltså program på gymnasiet som dels 

innehåller mestadels kvinnor och dels har föräldrar som besitter stor utbildningskapital. Läkarsöner 

är dock mer könsneutrala i sina gymnasieval men väljer nästan uteslutande program som delas av 
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Figur 4. Social karta över gymnasieskolan. Källa Broady & Börjesson 2008:1



andra med föräldrar som har högt utbildningskapital. De gråa trianglarna är övriga grupper, i origo 

finner vi många sådana vita trianglar t.ex. föräldrar med hög inkomst och föräldrar med 

gymnasieutbildning.  (Broady & Börjesson, 2008) 

Betydelsen av kön i figur 4 

Längst till höger på Axel 1 ligger FP (Fordonsprogrammet), vilket betyder att nästan enbart pojkar 

studerar på det programmet. IP (industriprogrammet) och BP (Byggprogrammet) har också väldigt 

få flickor. På den andra sidan av axeln ser vi Omvårdnad, Barn och Fritid och SPHU (Humanistiska 

grenen av Samhällsprogrammet), vilket alltså visar att flest flickor väljer att studera dessa program. 

Extremerna i Axel 1 är SPHU på den vänstra sidan med nästan enbart flickor och FP på den högra 

med väldigt hög procent pojkar. Broady och Börjesson menar att kön är den faktor i analysen med 

störst betydelse för att forma valet av gymnasieutbildning (Broady & Börjesson, 2008).  

Föräldrars Utbildningskapital i figur 4 

Nord- och sydaxeln representerar den sociala hierarkien, här utmätt med hjälp av utbildningskapital. 

Barnen till läkare hamnar längst upp på skalan medan barn till ”okval. arbetare i service” hamnar 

långt ner. Den mest neutrala gymnasielinjen var under dessa år SPEK (Samhälle/Ekonomi) som 

drog till sig elever från både arbetarklassen samt tjänstemannaklassen. Pojkar och flickor väljer 

också denna linje i lika hög grad. De gymnasieprogram som hamnat lägst ned på denna axel är LP 

(Lärlingsprogrammet), BF (Barn och Fritid) och OP (omvårdnad). Dessa program lockar mest 

ungdomar från familjer med lågt utbildningskapital. NVE (Naturvetenskapliga Programmet, 

Engelsk variant) och IB (International Baccalaureate) hamnar långt upp på Y-axeln, tillsammans 

med civilingenjörssöner och läkardöttrar. Om man väljer något av dessa program är chansen för att 

du har välutbildade föräldrar stor. 

Med denna sociala karta kan vi se att både kön och föräldrarnas utbildningskapital har stor påverkan 

på individens val av gymnasieprogram. Störst könssegregering finns bland yrkeslinjerna där de 

flesta kommer ifrån arbetarklassen. Flickorna väljer omvårdnad medan pojkarna väljer el, bygg 

eller fordon. 

Om man tittar noga så ser man att de yrkesförberedande kurserna samlar sig i tre olika grupper: 

”flickprogram”, ”pojkprogram” och ”neutrala program”. ”Flickprogrammen” är Vård och Omsorg, 

Hantverk och Barn och Fritid. Pojkprogrammen är El, Bygg, Industriteknik, Fordon och VVS. Den 
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neutrala gruppen av program inkluderar Handels, HR, Naturbruk och Hotell och Turism. I de 

studieförberedande finns inte lika klara mönster utan de ligger alla ganska utspridda på kartan. 

Klasspåverkan på studier 

I detta stycke kommer jag först diskutera vad jag menar med klass och vad forskare innan mig har 

skrivit om det, specifik Marx, Goldthorpe och Bourdieu. Efter den generella klassdiskussionen går 

jag djupare in på hur klass påverkar elevernas skolprestation och studieval, där är det Boudon som 

guidar vägen. 

För Marx var produktionsmedlen centrala och hans klassindelning är inte något undantag. Han 

delade nämligen in samhället i borgare (de som äger produktionsmedlen) och arbetare. Arbetare är 

de som inte äger några fabriker och därmed måste sälja sin arbetsförmåga till kapitalisterna. Den 

klassindelning jag har använt mig av (SEI) bygger på denna men har utvecklas i och med samhället 

har förändrats.  

!
Enligt Goldthorpes klassindelning är det arbetsuppgifter knutna med yrket som kategoriserar 

klassindelningar. Uppgifter som är lätta att detaljstyra tillhör arbetarklassen, ackord eller timlön är 

också någonting som är typiskt för arbetarklassen. Om arbetet innefattar specifika kunskaper som 

enbart kan tillskaffas genom högre studier är uppgifter svårare att detaljstyra, därmed får man mer 

makt över det egna arbetet och tillhör då den högre tjänstemannaklassen. Det är detta sätt att se på 

klass som har inspirerat SCBs socioekonomiska indelning.(Svallfors, 2010; Goldthorpe, 1992) 

!
Goldthorpe och Erikson förklarar i sin klassiska bok ”The Constant Flux” från 1992 att klasschemat 

först och främst är baserad på arbetsgivare och anställd. Anställda delas senare in i tre olika grupper, 

höga tjänstemän, mellantjänstemän och arbetare. Den mittersta av grupperna inom anställda är 

problematisk då dessa ofta gör väldigt rutinmässiga arbetsuppgifter och sällan har så mycket 

påverkan över sitt eget arbete. Mellantjänstemännen är då svåra att placera om man gör en 

klassuppdelning mellan bara två grupper. 

!
Bourdieu har gjort många studier på klasskillnader i samhället och påpekade att dessa stärks av 

skolan. Hans teorier är väldigt användbara i min uppsats eftersom de expanderar den klassiska 

definitionen av klassförtryck, från att bara handla om ekonomisk kapital till att även innefatta 

kulturellt, socialt och symboliskt kapital. Han bevisade att det inte bara är pengar och ägandet av 
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produktionsmedlen som är viktiga för klassreproduktionen, det handlar lika mycket om personens 

intressen, språkbruk och värderingar. Skolan var tänkt att förstärka den sociala mobilitet men 

Bourdieu bevisade att den närmast gjorde det motsatta, ironiskt nog eftersom han var en av dem 

som genomfört denna klassresa uppåt. (Bourdieu,1986) 

För att en elev ska kunna frodas i skolans värld behöver den ha samma normer och värden som 

läraren, eller som Bourdieu skulle sagt, dela symbolvärden. Eleven måste också ha samma språk 

och samma bakgrund som läraren. Elever vars föräldrar har studerat förstår lättare vad en lärare 

pratar om och kan förstå meningen med att lära sig det. En elev vars föräldrar inte studerat och 

tillhör den så kallade arbetarklassen har svårare att förstå läraren och har svårare att hitta någon 

mening med vad den blir lärd. (Bourdieu, 1986) 

Det symboliska kapitalet skiljer sig mellan sociala grupper och mellan olika fält, en akademisk 

examen kan betyda mycket för människor som befinner sig i det vetenskapliga fältet men det 

betyder inte så mycket för t.ex. någon som inte vet vad ett universitet är. De flesta i Sverige vet 

förstås vad ett universitet är och de erhåller också stor vördnad för ”vetenskapsmän” men för 

människor utanför akademins dörrar betyder inte en professortitel samma sak som någon innanför. 

För någon som kommer från ett samhälle där inte vetenskapen har tagit makten ännu betyder en 

professorstitel ingenting. Bourdieu märkte detta när han gjorde sin första antropologiska studie i 

Algeriet under 1950-talet. Där hade invånarna helt andra traditioner och hederskänslor än vad de 

hade i Frankrike, han beskriver då hedern lika som han beskriver symboliskt kapital i framtida 

skrifter. (Bourdieu,1986; Broady 1989). 

Raymond Boudon (1974) skriver i sin bok ”Education, Opportunity and Social Inequality” att klass 

påverkar en persons studier på två sätt. Den primära effekten är att den påverkar prestation. Boudon 

märkte att elever med arbetarklassbakgrund presterade sämre i skolan medan elever med en högre 

klassbakgrund generellt brydde sig mer om skolan. Barn som är uppväxta i ett medelklasshem 

diskuterar generellt mer och kan eventuellt få mer läxhjälp, därmed klarar de sig bättre i skolan, den 

primära effekten handlar då mycket om uppväxtmiljön under de yngre åren. Den primära effekten 

har Boudon bevisat genom att jämföra pojkars IQ. De barn vars föräldrar var arbetare hade lägre IQ 

än de barn vars föräldrar var tjänstemän. Hans teori är då att barn ifrån en högre socioeknomiskt 

klass får mer hjälp ifrån sina föräldrar i de lägre åldrarna och stimuleras mentalt på ett sätt som inte 

barn ifrån lägre klasser får tillgång till. Han anser inte att människor ifrån en högre socioekonomisk 

klass har högre IQ pågrund av någon medfödd talang utan att den är helt kulturellt beskaffad. 
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Den sekundära effekten är ambitionen att studera vidare. Barn ifrån arbetarklassen tenderar till att 

välja arbete före studier. Barn med medelklassbakgrund har en mer positiv syn på 

universitetsstudier och studerar också vidare i en högre omfattning. Boudon ansåg att om ett barn 

till en tjänstemans familj började jobba på ett cafe skulle det för den personen bli ett steg nedåt i den 

sociala hierarkin, hen skulle då känna sig längre ifrån sin familj och haft mindre att relatera till. Det 

finns alltså mycket incitament för ett tjänstemannabarn att studera vidare. Ett barn från en 

arbetarfamilj skulle dock inte känna någon skuld eller social nedvärdering om hen tog ett jobb på ett 

cafe, däremot om hen studerade vidare på universitet skulle hen känna ett avstånd till sin familj och 

ha mindre att relatera till. (Boudon, 1974; Erikson & Rudolphi, 2010; Goldthorpe, 2007, Stocké 

2007) 

En internationell grupp forskare märkte detta i deras studie om primär och sekundär effekt i Wales 

och England. I Storbritannien har man som i Sverige ett val mellan grundskolan och vidarestudier,  

och de märkte att elever från låg klass som hade bra betyg inte ville studera vidare. Slutsatserna från 

denna studie är att den sekundära effekten är minst lika starkt som den primära och får inte 

glömmas bort i forskning om klasspåverkan: 

”[I]t is a serious error to concentrate attention entirely on class differences in academic 

performance. . . . Over and above differences of this kind, class differences 

further occur in the choices that are made by students, . . . with students from less 

advantaged class backgrounds being less likely to take educationally more 

ambitious options than students from more advantaged backgrounds, and even 

when their academic performance would make such options entirely feasible for 

them. This conclusion in turn raises major theoretical and policy issues. (Jackson, Erikson, 

Goldthorpe & Yaish, 2007:224)” 
!
Erikson och Rudolphi (2010) undersökte Boudons teori i deras artikel ”Change in Social Selection 

to Upper Secondary School- Primary and Secondary Effects in Sweden”. Den primära effekten 

undersökte de med hjälp av kognitiva tester som är gjorda på grupper av svenskar födda 1948, 

1953, 1967, 1972, 1977 och 1982. Dessa tester hade gjorts av Skolverket när individerna var 13 år 

gamla. Vad de fann var att både den primära effekten och den sekundära hade minskat under 

1964-1998. Flickor påverkas lite mindre av den primära effekten än vad pojkar gör, och mycket 

mindre omfattning än pojkarna av den sekundära effekten. Man kan alltså inte se en stor 

klasskillnad bland flickor gällande betyg och än mindre skillnad när det gäller gymnasieval, 
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pojkarna påverkas mycket mer av sin klass när de ska välja gymnasielinje än vad flickorna gör. De 

fann att både den primära och sekundära effekten av klasstillhörighet har minskat med tiden men de 

har fortfarande en klar påverkan på dessa elever. 

Detta bekräftas även av andra forskare inom fältet. Stefan Svallfors (2010) drar liknande slutsatser i 

boken ”Ett delat samhälle- Makt, Intersektionalitet och Social Skiktning” och menar att 

klassbakgrund har en betydelsefull inverkan på gymnasievalet. 

Stephen L.Morgan (2012) försökte efterlikna Eriksons resultat med elever ifrån USA men lyckades 

inte hitta någon verifierbar effekt. Han anser dock att teorin om primär och sekundär effekt är 

intressant och att man bör studera vidare. 

!
Könspåverkan på studier 

När jag talar om kön är det inte det biologiska könet jag framhäver utan de sociala skillnaderna. 

Från den dag man föds blir man kategoriserad in i en könsroll och förväntas agera följande. Någon 

som avviker från normen blir direkt påpekad om att den är annorlunda. Människor återskapar 

könsrollerna i och med vad de gör, när en kvinna jobbar deltid och hämtar upp barnen från dagis 

återskapar hon de gällande normerna och för dem vidare. (West & Zimmerman, 1987) 

Genus som kommer ifrån amerikanskans gender är den termen man använder för könsroller idag. 

Termen genus är lite bredare än termen könsroller då den anser att det sociala beteende män och 

kvinnor har inte bara är en roll, utan ett väldigt djupt inlärt beteende som kommer ifrån hela ditt livs 

erfarenheter.  Redan vid födsel behandlas flickor och pojkar annorlunda, kön är ofta det första man 

frågar föräldrarna om deras nyfödda barn. 

Många undersökningar av skolprestation visar att pojkar klarar sig sämre i skolan än flickor, 

oberoende av etnicitet eller klasstillhörighet. Man kan dock inte säga att alla pojkar är förlorare - de 

pojkar som får höga betyg (även om de inte får lika höga som flickorna) får ofta högt uppsatta jobb. 

De pojkar som har sämst betyg är arbetarklassens pojkar. Se fig 1, 2 och 3(Skolverkets databas 

Siris) 

Inga Wernersson (2010) har i sin artikel ”Könskillnader i Skolprestation- Idéer om Orsaker” 

diskuterat anledningar till skillnaderna mellan pojkar och flickor. De skillnader som hon försöker 

förklara är varför pojkar i genomsnitt uppnår enbart 90% av flickornas prestation, varför fler pojkar 

får specialundervisning och är bland de mest lågpresterande samt varför könsskillnaden är större i 
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landsbygd och industrikommuner än i större städer. En del av dessa skillnader kan förklaras med att 

de flesta flickor lägger ner mer tid på sina studier än pojkar. 

Manligt kodade yrken är sällan karaktäriserade av universitetsutbildning medan de yrken som 

många kvinnor har kräver det. Inom vård och utbildning måste nu de allra flesta personerna ha en 

universitetsutbildning. Detta innebär att flickor måste få höga betyg så de kan komma in på 

högskolan. (Wernersson, 2010) 

Könsskillnaden i gymnasievalet har stor påverkan på samhället i stort, eftersom många kvinnor 

väljer Omvårdnad och Barn och Fritid kommer också dessa sektorer på arbetsmarknaden 

domineras av det könet. Anledning till varför teknik och byggbranschen domineras av män är för att 

nästan bara män utbildar sig till de yrkena (Evertsson, 2010) 

!
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Data och Metod 

För att uppnå mitt syfte -att undersöka hur elever i Mörkby påverkas av sin socioekonomiska 

bakgrund och kön - så gick jag till alla kommunens skolor och frågade samtliga niondeklassare ett 

antal frågor via en enkät. 192 elever gick i nian det året och 160 av dem svarade på min enkät. Alla 

som var i klassrummet när jag kom dit svarade på enkäten, alltså nekade ingen till att delta i 

enkäten. Bortfallet på 32 elever förklaras av att alla helt enkelt inte var närvarande när jag besökte 

deras klass. Undantaget var en skola där jag inte kunde komma på besök på grund av 

kommunikationssvårigheter med rektorn,  men eftersom det bara gick 5 stycken i nian på den 

skolan så var det inte någon stor förlust. 

Mina resultat visar bara trenderna inom denna grupp, inte Norrland eller riket i stort. Resultaten 

säger inte heller någonting om nästa årets nior eller förra årets nior, utom enbart årets 160 nior. Men 

man får en inblick i vad dagens nior i Mörkby tycker och man kan antaga att resultaten håller sig 

någorlunda lika över tid. Eftersom urvalet är relativt litet bör resultaten tolkas med viss försiktighet. 

Datainsamling 

Enkäten var indelad i tre olika delar - bakgrund, studier och intressen/fritid. Bakgrundsdelen 

innehöll mina oberoende variabler kön, klass, etnicitet, bostadsort, skola. Frågorna 5-20 handlade 

om hur eleven själv uppfattar skolan och sin skolgång. För att se enkäten i sin helhet se bifogade 

filer. 

Boudons teori om primär (prestation i skolan) och sekundär effekt (ambitionen att studera vidare) 

hade stor betydelse i skapandet av enkäten då den är aktuell idag och lätt att applicera i en enkät. 

Frågorna 8-11 kollade den primära effekten och frågorna 13,15 och 19 undersökte den sekundära 

effekten. 

Den primära effekten undersökta jag med frågorna 8-11 som alla var ställda med samma 

variabelvärden. Fråga 8: På en skala från ett till fem hur svårt/lätt har du för skolan? Då ett är svårt 

och fem är lätt. Fråga 9 var svårhet/lätthet för matematik, 10 engelska, 11 svenska. Dessa fyra 

frågor slog jag ihop till ett index för att få en bra överblick över elevernas prestation i skolan. 

Den sekundära effekten (ambitionen att studera vidare) undersöktes med frågor om gymnasieval 

och vidare studier. 
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Jag har också hämtat information från Skolverkets databas Siris. Betyg och jämförelser mellan 

denna kommun och resten av Sverige har jag kunna gjort tack vare deras data. 

Forskningsetik 

Då den population jag undersöker var unga är det extra viktigt att beakta de etiska aspekterna. 

Enligt lag (2003:460) §18 får människor över 15 år bestämma själva, utan tillåtelse av sina 

vårdnadshavare, om de vill medverka i en undersökning. Enligt §16 skall försökspersonerna 

informeras om syftet med forskningen att den är frivillig. Alla informationerna gick i klass nio och 

var därför i deras 16 födelseår, jag hade gjort klart för mig innan att ingen hade hoppat över 

förskolan genom att fråga grundskolerektor. Så alla var fyllda 15 år. 

Innan jag gav dem enkäten var jag noga med att meddela att den var helt frivillig och att de inte var 

tvungna att medverka om de inte ville. Jag berättade att jag kom ifrån Umeå Universitet och att 

detta är min kandidatexamen, samt lovade att enkäten skulle vara anonym. Jag förklarade också vad 

min uppsats skulle handla om och vad frågorna betydde. Eftersom Mörkby är en ganska liten 

kommun så har jag gett alla orter och skolor ett annat namn, annars hade det varit lätt för elevernas 

anonymitet att försvinna.  

Variabler 

Jag redogör nedan för hur mina teoretiska begrepp är operationaliserade. Jag börjar med mina tre 

huvudsakliga beroende variabler ”Prestation”, ”Gymnasieval” och ”Attityd gentemot skolan”. 

Därefter redovisar jag mina oberoende variabler ”Kön” och ”Klass”. 

Prestation (Den primära effekten) 

För att fastställa hur eleverna presterade i skolan frågade jag dem hur det gick i skolan. Jag frågade 

först ”På en skala från ett till fem hur svårt/lätt har du för skolan?”. Vidare frågade jag dem hur det 

gick med matematiken, engelskan och svenskan. Jag la sedan ihop dessa fyra frågor till ett index. 

Detta index har variabelvärdena 4-20, ju högre värde man får på detta index desto bättre tycker man 

att det går i skolan. 

För att kunna använda mig av indexet i en korstabell delade jag upp indexet i två variabelvärden, 

Låg och Hög. De som hade under medianen i indexet hamnade på ”låg prestation” och de som hade 

över medianen hamnade på ”hög prestation”. 
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Gymnasieval (Den sekundära effekten) 

För att fastlägga elevernas gymnasieval frågade jag: Vilket gymnasieprogram valde du i förstahand? 

Jag skapade sedan en variabel på SPSS som enbart hade två variablevärden, yrkesinriktning och 

högskoleförberedande, där la jag sedan in alla i respektive grupp. De hade precis sökt gymnasium 

när jag besökte dem under vårterminen, det är alltså inte elevens slutgiltiga gymnasieutbildning jag 

får ut på denna fråga utan vilket program de har sökt. Ett stort antal elever kommer inte att lyckas 

komma in på gymnasiet då de saknar betyg i flera ämnen, fast det är inte deras slutgiltiga utbildning 

jag är intresserad av utan deras program om de själv fick välja. 

Attityd gentemot skolan 

För att förstå elevernas åsikter och tankar om skolan frågade jag dem tre frågor. Alla dessa var 

graderade från ett till fem. Dessa tre frågor var följande:  

”Hur mycket tycker du om att gå i skolan?” ”Hur viktigt tycker du att den kunskap man får från 

skolan är?” ”Hur viktigt är det att få höga betyg för dig?” 

Den första av de tre frågorna hade svarsalternativen: ”1. Jag gillar inte alls att gå i skolan” till 

”5.Jag älskar att gå i skolan”. De två andra frågorna hade svarsalternativen: ”1. Inte alls viktig” till 

”5. Väldigt viktig” 

Jag testade om jag kunde lägga ihop dessa frågor i ett index med hjälp av Cronbach Alpha testet, 

eftersom den visade ett värde på över 0.7 är det möjligt att lägga ihop frågorna till ett index. 

Därefter gjorde jag samma sak som med prestationsvariabeln och dikotomiserade indexet till två 

kategorier ”Negativ” och ”Positiv” attityd till skolan. 

Klassbakgrund 

I min uppsats använder jag mig av SCBs socioekonomiska indelning för att fånga elevernas 

klassbakgrund. Eleverna själva anger vad deras föräldrar jobbar med och jag letade upp yrket på 

SCBs lista. Varje yrket kategoriseras sedan under någon av dessa benämningarna: 

!
!
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Goldthorpe föreslår att dela in samhället i tre klasser högre tjänstemän, mellantjänstemän och 

arbetare. I min uppsats har jag dock inte nog med individer för att dela upp dem i tre klasser men 

detta tycker Goldthorpe är ganska svårt, eftersom man då måste dela på mellantjänstemännen. Jag 

valde att dra min linje vid minst tre års studier efter grundskola. Det leder till att elever som har 

antingen en mamma eller pappa som tillhör mellan eller hög tjänstemannaklass (alltså 46-79) räknas 

till ”Hög klass”. Elever som inte har någon förälder som tillhör 46-79 blir då ”Låg klass”.!

”För att ytterligare dela upp arbetar- och tjänstemannayrken på olika klasser används i SEI det 

antal utbildningsår, som normalt krävs för ett yrke. Eftersom SEI publicerades redan 1982 har dock 

vissa av dessa utbildningskriterier med tiden blivit föråldrade. Skolsystemets förändring har 

inneburit ökade krav på formell utbildning. Flertalet genomgår numera treårig gymnasieutbildning 

och en mängd yrken, vid sidan om de klassiskt akademiska, förutsätter kortare eller längre 

eftergymnasial utbildning.” Cit (SCB, 2011) 

Tabell 1. SCBs Socioekonomiska indelning

Kod Socioekonomisk klass Normalt utbildningskrav efter grundskola 

11 Ej facklärda arbetare, 
varuproducerande

Mindre än två år

12 Ej facklärda arbetare, 
tjänsteproducerande

Mindre än två år

21 Facklärda arbetare, 
varuproducerande

Minst två år 

22 Facklärda arbetare, 
tjänsteproducerande

Minst två år 

33 Lägre tjänstemän I Mindre än två år 

36 Lägre tjänstemän II Två men ej tre år 

46 Tjänstemän på mellannivå Tre men ej sex år

56 Högre tjänstemän Minst sex år 

57 Ledande befattningar Minst sex år 

60 Fria yrkesutövare med 
akademikeryrken

Minst sex år 

79 Företagare exkl. lantbrukare

89 Lantbrukare
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Analysmetod 

Detta är en helpopulations studie så signifikansen är inte relevant, min data säger alltså ingenting 

om några andra än just de som gick klass nio det året i Mörkby kommun. 

För att analysera min data använde jag mig i huvudsak av korstabeller som visar hur både klass och 

kön påverkar mina beroende variabler.  I tabellerna kan jag undersöka könsskillnader och 

klasskillnader, liksom klasskillnaderna då kön konstanthålls. I denna uppsats använder jag mig 

därmed av tre variabler i korstabeller. I samtliga korstabeller har jag placerat min beroende variabel 

i vertikal riktning och de oberoende i horisontell riktning. 

!
!

Tabell 2. Socioekonomisk bakgrund och Kön

Klass Antal Procent
Giltigt 
procent Kön Antal Procent

Lågklass 75 46,9 54,7 Flicka 85 53,1

Högklass 62 38,8 45,3 pojke 75 46,9

Total 137 85,6 100,0 Total 160 100,0

Saknade 23 14,4

Totalt 160 100,0
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Resultat 

Nedanför redogör jag de resultat som framkommit i studien. Analyserna består av 5 stycken 

trivariata korstabeller där jag jämför  hur mina beroendevariabler – skolprestation, gymnasieval och 

attityder till skolan – påverkas av de oberoende variablerna ”klassbakgrund” och ”kön”. Skillnaden 

mellan de olika procentenheterna ska ses som ett mått på styrkan i sambandet mellan variablerna. 

Jag använder det första utfallet, skolprestation, som ett beskrivande exempel. I den första 

jämförelsen är jag intresserad av eventuella könsskillnader, dvs finns det några skillnader mellan 

pojkar och flickor när det gäller skolprestation? Den andra jämförelsen rör eventuella skillnader i 

skolprestation mellan elever från låg klassbakgrund respektive hög klass bakgrund. Slutligen 

möjliggör de trivariata korstabellerna en tredje jämförelse som är särskilt intressant, nämligen 

interaktionen mellan kön och klassbakgrund. Med andra ord: ser klasseffekten annorlunda ut bland 

pojkar respektive flickor? 

Tabell 3. Elevernas prestation i skolan.

Prestation i skolan Låg hög Total

Flicka Klass Lågklass 23 18 41

56,1% 43,9% 100,0%

Högklasss 11 24 35

31,4% 68,6% 100,0%

Total 34 42 76

44,7% 55,3% 100,0%

Pojke Klass Lågklass 20 13 33

60,6% 39,4% 100,0%

Högklass 5 22 27

18,5% 81,5% 100,0%

Total 25 35 60

41,7% 58,3% 100,0%

Total Klass Lågklass 43 31 74

58,1% 41,9% 100,0%

Högklass 16 46 62

25,8% 74,2% 100,0%

Total 59 77 136

43,4% 56,6% 100,0%
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Skolprestation (primär effekt) 

Tabell 3 visar resultatet för min första beroendevariabel, skolprestation (primär effekt). 

Skolprestation mäts med det index uppbyggt av fyra enkätfrågor som beskrivits tidigare. 

Indexvärdena har sedan kodats om till en dikotom variabel där median värdet använts för att 

särskilja ”Låg” och ”Hög” skolprestation. När det gäller könsskillnaden i skolprestation ser vi att 

den är relativt liten. En jämförelse av utfallet ”Hög” skolprestation visar att 58,3 % av pojkarna 

upplever att de har lätt för skolan medan motsvarande andel bland flickorna uppgår till 55,3 %. 

Procentdifferensen uppgår därmed endast till tre procentenheter. Effekten av kön på skolprestation 

är med andra ord obetydlig. 

!
Om vi istället riktar fokus mot klasskillnader i skolprestation visar tabellen att dessa är betydligt 

större. En jämförelse av utfallet ”Hög” skolprestation visar att 74,2 % av de elever som har hög 

klassbakgrund upplever att de har lätt för skolan medan motsvarande andel bland elever från låg 

klassbakgrund uppgår till 41,9 %. Procentdifferensen uppgår därmed till drygt 32 procentenheter. 

Elevers klassbakgrund tycks därmed vara en faktor som påverkar skolprestationen i hög grad, de 

elever vars föräldrar har hög klassposition upplever att de klarar skolan bättre än elever med lägre 

klassbakgrund. 

!
Genom att ”konstanthålla” kön kan vi också undersöka om effekten av klassbakgrund ser olika ut 

för pojkar och flickor. Som framgår av tabellen tycks elevers klassbakgrund ha en större betydelse 

bland pojkar jämfört med bland flickor. Effekten av klassbakgrund, dvs procentdifferensen mellan 

hög och låg klassbakgrund uppgår till 24,7 procentenheter (68,6 – 43,9) bland flickor vilket kan 

jämföras med 42,1 procentenheter (81,5 – 39,4) bland pojkar. Betydelsen av klassbakgrund för 

skolprestation är med andra ord större bland pojkar än bland flickor. Klassbakgrund har generellt 

stark effekt på elevers skolprestation, men effekten är alltså betydligt starkare bland pojkar jämfört 

med bland flickor.   

!
!
!
!
!
!
!
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Gymnasieval (Sekundär effekt) 

I Tabell fyra ser vi hur elevens socialabakgrund och kön påverkar dess gymansieval , den beroende 

variabeln är indelat i yrkesutbildning och högskoleförberedande. 71.1% av alla flickor har sökt en 

högskoleförberedande utbildning vilket kan jämföras med 33.3% av pojkarna, det blir en 

procentdifferens på 37.8. Könskillnaden i gymnasieval är alltså väldigt hög i denna grupp med ett 

av de starkare sambanden jag får fram i denna studie.  

!
Klasskillnaden är också stor när det kommer till val av gymnasieprogram med en procentdifferens 

på 30,5. Barn till föräldrar med högt uppsatta jobb väljer hellre högskoleförberedande utbildning 

med 71%. Om ens föräldrar har en låg socioekonomiskt bakgrund har man däremot 40% chans att 

vilja studera på ett högskoleförberedande program. 

!

Tabell 4. Gymnasievalets påverkan av klass och kön

Yrkesutbildning Högskoleförbe
redande

Total

Flicka Klass Lågklass 16 25 41

39,0% 61,0% 100,0%

Högklasss 6 29 35

17,1% 82,9% 100,0%

Total 22 54 76

28,9% 71,1% 100,0%

Pojke Klass Lågklass 28 5 33

84,8% 15,2% 100,0%

Högklass 12 15 27

44,4% 55,6% 100,0%

Total 40 20 60

66,7% 33,3% 100,0%

Total Klass Lågklass 44 30 74

59,5% 40,5% 100,0%

Högklass 18 44 62

29,0% 71,0% 100,0%

Total 62 74 136

45,6% 54,4% 100,0%
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Skillnaden mellan låg och hög klassbakgrund bland flickorna är 21.9 (82,9-61,0) procentenheter 

medan klasseffekten hos pojkarna är 40.4 (55,6-15,2). Social bakgrund verkar har en mycket större 

påverkan för pojkarna än flickorna med nästan två gånger så stor effekt. Denna tabell visar alltså 

samma trend som i förgående, att pojkar påverkas mycket kraftigare av sina föräldrars 

socioekonomiska ställning. Enbart 5 av 33 (15,2%) pojkar från en familj med lägre klass har sökt 

till ett högskoleförberedande program, detta är oroväckande i en bygd där jobben för outbildade 

minskar. 

!
Högskolestudier 

Den sekundära effekten av klass påverkar också viljan att studera vidare. Bortfallet på denna fråga 

var större än då andra frågorna, 35 % valde att inte svara på denna fråga. Därför tolkar jag 

resultated med viss försiktighet. 

!
Tabell 5. Köns och klasspåverkan på viljan att studera vidare.

Vill du läsa på högskola? Nej Ja Total

Flicka Klass Lågklass 3 27 30

10,0% 90,0% 100,0%

Högklasss 1 28 29

3,4% 96,6% 100,0%

Total 4 55 59

6,8% 93,2% 100,0%

Pojke Klass Lågklass 18 6 24

75,0% 25,0% 100,0%

Högklass 7 13 20

35,0% 65,0% 100,0%

Total 25 19 44

56,8% 43,2% 100,0%

Total Klass Lågklass 21 33 54

38,9% 61,1% 100,0%

Högklass 8 41 49

16,3% 83,7% 100,0%

Total 29 74 103

28,2% 71,8% 100,0%
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I tabell fem ser vi att 93.2% av flickorna vill studera på högskola medan enbart 43% av pojkarna 

ville det, det blir alltså en könseffekt på 50 procentenheter - den starkaste effekten jag har uppmätt i 

denna studie. 93,2% av flickorna vill alltså läsa på högskola i framtiden, intressant då bara 71% sökt 

en högskoleförberedande utbildning, det kan eventuellt förklaras med bortfallet på 35%. Detta 

skulle kunna betyda att nästan alla av flickorna som sökt till högskoleförberedande vill senare 

studera på högskola. Man skulle kunna jämföra pojkarna på samma sätt men eftersom så få av 

pojkarna valde att svara (44 av 75) och då deras svar varierar så kraftigt känns det för riskabelt. 

!
När det gäller gymnasievalet verkar klass ha en mindre påverkan än de tidigare frågorna, 83.7% 

från en högre klassbakgrund ville studera på högskola medan 61% ifrån lägre klassbakgrund ville 

det. Det blir en skillnad på 22.6 procentenheter 

!
Det är framförallt bland pojkarna som denna skillnad i klass märks, då nästan alla flickor vill 

studera på högskola oberoende av vilken klassbakgrund de har. Klasskillnaden är 6.6 bland 

flickorna vilket kan jämföras med 40 bland pojkarna, då bortfallet var så hög (speciellt bland 

pojkar) kan det vara fel att dra för stora slutsatser. Man kan dock se att det finns en tydlig skillnad 

mellan pojkar och flickor när det gäller påverkan av sina föräldrars socioekonomiska bakgrund. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Flytta eller stanna kvar? 

Viljan att flytta eller stanna kvar i en liten bygd är också intressant. Bortfallet i denna fråga är 50%. 

Fler flickor än pojkar valde att svara på denna fråga. 

Fler flickor än pojkar tror att de inte bor kvar i Mörkby inom 5 år, det är 41 procentenheters skillnad 

mellan könen. 56 stycken flickor valde att svara på denna fråga medan endast 24 stycken pojkar 

valde att svara, dette leder till att analysen påverkas starkt av ett fåtal individer bland pojkarna. 

Dessa siffror måste läsas med försiktighet. 

!
83% av eleverna som har föräldrar med högt uppsatta jobb tror inte att de bor kvar i Mörkby om 5 

år. Bland elever med låg socioekonomisk bakgrund tror 52,3% att de bor utanför kommunen om 5 

år. Det ger en skillnad på 31 procentenheter, vilket följer de tidiga resultaten väl. Det finns inga 

universitet i Mörkby kommun så alla de som vill studera vidare måste flytta, om de inte väljer att 

studera på distans.  

Tabell 6. Vart bor du om 5 år?

Vart bor du om 5 år? Mörkby kommun
utanför Mörkby 

kommun Total

Flicka Klass Lågklass 10 20 30

33,3% 66,7% 100,0%

Högklasss 2 24 26

7,7% 92,3% 100,0%

Total 12 44 56

21,4% 78,6% 100,0%

Pojke Klass Lågklass 11 3 14

78,6% 21,4% 100,0%

Högklass 4 6 10

40,0% 60,0% 100,0%

Total 15 9 24

62,5% 37,5% 100,0%

Total Klass Lågklass 21 23 44

47,7% 52,3% 100,0%

Högklass 6 30 36

16,7% 83,3% 100,0%

Total 27 53 80

33,8% 66,3% 100,0%
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!
Skillnaden av klass bland flickor är 25.6 procentenheter medan skillnaden av klass bland pojkar är 

39. Så även i denna fråga påverkas pojkarna starkare av sin klassbakgrund än vad flickorna gör, 

med samma styrka på sambanden som tidigare.  

!
Attityd gentemot skolan 

Elevernas attityd gentemot skolan kan förklara varför vi ser denna skillnaden mellan könen och 

klass när det gäller vidare studier och prestation. Som jag skrev tidigare i metoden är skillnaden 

mellan ”Negativ” och ”Positiv” vart man hamnar i indexet jag gjorde för frågorna: Jag gillar skolan, 

Jag tycker om betyg, jag tycker om den kunskap som skolan förmedlar. De som hamnade under 

medianen i detta index kom då i ”Negativ” och de som hamnade över medianen är ”Positiv”. 

Skillnaden mellan könen är här betydande. 63.2% av flickorna hamnar över medianen i attityd 

gentemot skolan medan 33.3% av pojkarna hamnar där, det är en skillnad på 29.9 procentenheter. 

Tabell 6. vad har eleverna för attityd mot skolan

Attityd mot skolan Negativ Positiv Total

Flicka Klass Lågklass 17 24 41

41,5% 58,5% 100,0%

Högklasss 11 24 35

31,4% 68,6% 100,0%

Total 28 48 76

36,8% 63,2% 100,0%

Pojke Klass Lågklass 24 9 33

72,7% 27,3% 100,0%

Högklass 16 11 27

59,3% 40,7% 100,0%

Total 40 20 60

66,7% 33,3% 100,0%

Total Klass Lågklass 41 33 74

55,4% 44,6% 100,0%

Högklass 27 35 62

43,5% 56,5% 100,0%

Total 68 68 136

50,0% 50,0% 100,0%
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Skillnaden mellan könen är alltså nästan dubbelt så stor när det gäller gillandet av skolan och dess 

värderingar. Att flickor gillar skolan mer kan förklara varför de i höre grad vill fortsätta studera. 

!
Klasskillnaden är mindre än könsskillnaden i denna fråga med 11.9 procentenheter. 56.6% av 

eleverna med en hög klassbakgrund är ”positiv”  medan 44.6% med en låg klassbakgrund är det. 

Klasseffekten när det gäller attityden gentemot skolan är lägre än de andra frågorna men den är 

fortfarande märkbar. 

!
Klasskillnaden är inte heller så stor mellan de två könen, 10.1 procentenheter är effekten av klass 

bland flickorna medan 13.3 är effekten av klass bland pojkarna. Detta är verkligen den lägsta 

effekten bland alla frågor. Klassbakgrund har i alla tidigare resultat haft en mycket större påverkan 

bland pojkarna än bland flickorna, fast när det gäller just gillandet av skolan och dess idéer verkar 

klass ha nästa lika stor påverkan på båda könen. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Diskussion 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur kön och social bakgrund påverkar ungdomars åsikter 

gentemot skolan, deras skolprestation och deras gymnasieval. Frågeställningarna var följande: Hur 

påverkas elevens skolprestation, attityder till skolan och gymnasieval av deras sociala bakgrund? 

Skiljer sig betydelsen av social bakgrund bland pojkar och flickor? 

!
Genom en enkätundersökning som täckte hela Mörkby kommuns niondeklassare kunde jag 

fastställa att både könsskillnader och klasskillnader har en betydande effekt. Klasskillnaden hade en  

klar påverkan på elevens skolprestation och gymnasieval, klass verkar däremot ha en mindre effekt 

på attityder till skolan. 

!
Jag kan även fastlägga att min andra frågeställning: Skiljer sig betydelsen av social bakgrund bland 

pojkar och flickor? Könsskillnaderna syns mycket väl på alla olika frågorna. Pojkarna påverkas 

mycket mer av sin klassbakgrund än vad flickorna gör. 

!
Könsskillnaden ligger på nästan alla mina frågor runt 40 procentenheter, viljan att studera på 

högskola var den som hade högst skillnad på 50 (fast den hade också 30% bortfall). Flickorna i 

denna nioårskull ville även studera högskoleförberedande i större mån, 37.8. De gillade också 

skolan mer, 29.9. I slutändan fick de också mycket högre betyg än pojkarna. Flickorna i denna 

grupp gillade alltså skolan mer, har högre betyg,  de ville i större mån studera högskola och de valde 

i högre grad än pojkarna att studera högskoleförberedande gymnasieprogram. Dock svarar flickorna 

lägre än pojkarna i skolprestations frågorna (hur lätt/svårt de hade för skolan), hur kan det komma 

sig? Tror flickorna att de är sämre i skolan än pojkarna eller har de de en helt annan uppfattning om 

vad som är bra? 

!
Enligt Wernersson får pojkar generellt över riket bara 90% av tjejernas betyg, i Mörkby ligger detta 

tal på 79%. Ungefär en tredjedel av dessa pojkarna fick inget betyg ett eller flera ämnen vilket kan 

jämföras med 10% av flickorna. Det är alltså inte bara att pojkarna är sämre än flickorna, en 

tredjedel klarar inte grundskolan. Detta leder till att de inte får gå på gymnasiet och kommer rejält 

bakom flickorna som går vidare och som det ser ut vill fortsätta sina studier på högskolenivå. 

 Enligt min data så tycker tjejerna att de klarar skolan lite sämre än pojkarna men när det väl 

kommer till kritan får de bättre betyg. Det verkar stämma med Jakobssons teori om att flickor inte 
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tror att de är lika smarta som pojkar och därför studerar mer. Pojkarna verkar tro att de är bra i 

skolan fast de får inte lika höga betyg. Möjligtvis har pojkarna en övertro på deras förmåga och 

studerar då inte lika hårt som tjejerna. 

Det kan också bero på den så kallade ”antipluggkulturen”, att man som cool kille inte ska studera 

och göra bra ifrån sig. I England har man märkt att detta speciellt är framträdande i landsbygd och 

industriella orter såsom denna. (Wernersson, 2010) 

En tredje förklaringen för denna könskillnad inom skolprestation och vidareval av studier kan vara 

det faktum att många kvinnostämplade jobb ofta kräver universitetsutbildning medan många 

mansstämplade jobb inte kräver det. Exempelvis jobbar en stor del kvinnor inom vård och omsorg, 

ett fält som tidigare inte krävt utbildning men som idag har mycket hårdare krav om högre studier. 

Detta kan också förklara varför flickorna i denna bygd inte tror att de bor kvar inom orten om 5 år, 

då det inte finns något universitet i närheten av Mörkby. 

När det gäller klasskillnaden så ligger den i genomsnitt på cirka 30 procentenheter över samtliga 

beroendevariabler. Elever från en högre klassbakgrund har lättare för skolan, väljer att studera 

högskoleförberedande program, vill plugga på högskola och tror inte att de bor kvar i Mörkby om 

fem år. Gillandet av skolan hade lite mindre effekt än de andra frågorna, här hade klass bara en 

effekt på 11 procentenheter.  

!
Klass har mycket större effekt på pojkarna än flickorna, nästan två gånger så stor skillnad på 

skolprestation och studieval än flickorna. Viljan att studera på högskola har pojkarna fyra gånger så 

stor påverkan av klass än flickorna. Den enda fråga som pojkarna inte hade så stor effekt av klass 

var gillandet av skolan med 13 procentenheter till flickornas 10. Robert Erikson har också märkt att 

klasseffekten är starkare bland pojkar både när det gäller skolprestation och val av vidare studier.   

Men i Erikson och Rudolphis (2007) fall så var klasseffektens skillnader inte markant, pojkar hade 

visserligen större påverkan ifrån sin klassbakgrund men inte lika stor påverkan som i Mörkby. Det 

verkar som att klass har en större betydelse i just denna ort än riket i stort, speciellt bland pojkarna. 

!
Mina resultat stämmer väl överens med vad tidigare forskare har skrivit om ämnet. Både köns och 

klasskillnaden är märkbar i denna grupp niondeklassare men mest intressant var att pojkar 

påverkades så kraftigt av deras föräldrars sociala ställning. Flickornas misstro på sig själv var också 
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anmärkbar, varför svarar flickorna att de inte är bra i skolan när de får så mycket bättre betyg än 

pojkarna i slutändan?  

!
Mer forskning bör göras i könens skillnader i attityd. Varför gillar pojkar skolan mindre än 

flickorna? Varför tycker flickorna att de är lite sämre än pojkarna då de får tydligt högre betyg? Har 

pojkarna ett högmod som inte flickorna har? 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Bifogade Filer 

Enkät nior Mörkbykommun 
Hej mitt namn är Hampus Ericsson, jag studerar sociologi på Umeå Universitet. Jag ska skriva en 

uppsats om attitydskillnader mellan elever i Mörkby kommun. Denna enkät ska jag ge till alla nior i 
Mörkby kommun, jag kommer att jämföra svaren mellan skolor och olika sociala grupper. 

Denna enkät är helt frivillig, om du inte vill måste du inte fylla i den. Enkäten är anonym. När min 
uppsats är färdig kommer den finnas tillgänglig för nedladdning på Umeås Universitets hemsida, 

jag förväntar mig att den kommer upp någon gång under sommaren. 

Min uppsats beror helt på de svar du ger mig så jag uppskattar all den information du vill bidra 
med. 

Enkäten är indelad i tre olika områden. Bakgrund, studier, intressen/fritid. 

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
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Här följer ett par frågor kring din bakgrund. 

1. Vilket kön har du?  
 a. Kvinna b. Man 

2. I vilken ort bor du för tillfället? Svar:________________________________________ 

3. I vilket land är du född? Svar:________________________________________ 

I vilket land är din mamma född? Svar:________________________________________ 

I vilket land är din pappa född? Svar:________________________________________ 

4. Vilket yrke har/hade din mor? Svar:________________________________________ 

Vilket yrke har/hade din far? :________________________________________ 

Vilket yrke har/hade din mormor? Svar:________________________________________ 

Vilket yrke har/hade din morfar? Svar:________________________________________ 

Vilket yrke har/hade din farfar? Svar:________________________________________ 

Vilket yrke har/hade din farmor? Svar:________________________________________ 

Här kommer lite frågor kring skola och framtidsplaner 

5. På en skala från ett till fem hur mycket tycker du om att gå i skolan  

 Gillar inte alls att gå i skolan     Älskar att gå i skolan     
 1   2  3  4  5           

6. Hur viktigt är det att få höga betyg för dig? 

 Inte alls viktigt       väldigt viktigt     
 1   2  3  4  5          

7. Hur viktigt tycker du att den kunskap man får från skolan är?  

 Inte alls viktigt       väldigt viktigt     
 1   2  3  4  5          

8. På en skala från ett till fem hur svårt/lätt har du för skolan?  

    lätt       medel    svår  
    1    2    3   4   5 

!
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9. Hur lätt/svårt har du för ämnet matematik?  
  lätt       medel    svår  
    1    2    3   4   5 

10. Hur lätt/svårt har du för ämnet engelska?  
  lätt       medel    svår  
    1    2    3   4   5 

11. Hur lätt/svårt har du för ämnet svenska?  
  lätt       medel    svår  
    1    2    3   4   5 

12. Hjälper dina föräldrar dig med hemläxor? 

a. Ja b. Nej 

13. Vilket/vilka gymnasium har du sökt? På vilken ort befinner sig detta/ dessa gymnasier? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

14. Varför har du sökt dessa gymnasier? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

15. Vilket/vilka gymnasieprogram har du sökt? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

16. Varför har du valt just de gymnasieprogrammen? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

17. Har du några äldre syskon? Om ja vilket gymnasieprogram studerade hon/han? 
Svar:________________________________________ 

18. Vilket yrke skulle du vilja ha om 5 år och varför? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
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19. Kan du tänka dig att fortsätta studera efter gymnasiet? På t.ex. folkhögskola, högskola eller 
universitet? 

a. Ja b. Nej c.Vet ej  
Om ja, vad skulle du vilja studera då? Svar:________________________________________ 

20. Vart bor du om 5 år och varför? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

Här kommer lite frågor kring kultur och fritidsintressen 

21. Vilken typ av musik lyssnar du på? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

22. Vilken/vilka morgontidningar har du hemma? Ringa in alla du har. a. Lokalbladet b. Dagens 
nyheter c. Svenska Dagbladet  
d. Lokalblad e. Ingen  
f. Annan tidning_________________________ 

Brukar du läsa någon av dem?  
a. Ja b. Nej 
b. 
24. Hur många böcker läser du i genomsnitt varje månad? 

Svar:________________________________________ 

25. Tycker du om Sport? a. Ja b. Nej 

Om ja, vilken typ av sport? 

Svar:_______________________________________________________ 
____________________________________________________________ 
__________________________ 

26. Tycker du att personer av samma kön ska få gifta sig? a. Ja b. Nej c. Vet ej 

27. Är du politiskt intresserad?  
a. Ja b. Nej c. Vet ej 

28. Om det varit riksdagsval idag och du hade fått röstat, vilket parti hade du röstat på då? Ringa in 
ditt svar. 

a. Vänsterpartiet b. Socialdemokraterna c. miljöpartiet f. Moderaterna i. Vet ej d. Centerpartiet e. 
Folkpartiet g. Kristendemokraterna h. Sverigedemokraterna
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