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The purpose of this study is to investigate the importance of family support in
school experience and to the extent to which it influences a successful graduation
from comprehensive school. The hypothesis is that it is important, but how and to
what extent? 88 students from a middle-sized city on the Swedish West Coast
participated in the survey. The selection of the students was randomised and they
are all 15-16 years of age. They completed a questionnaire containing six categories
of questions, four of which were related to the main variable of school experience
and two of which were related to the main variable of family support. The students’
terms reports are another variable, but it is not included in the questionnaire. Our
results indicate that family support does have an influence on students’ school
experience, but less influence on students’ achievement than was expected. On the
contrary, the students’ responses correlated with the stress variable. The students
with the best reports experienced the highest levels of stress.
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Samhället vi lever i bjuder på ett allt större utbud av aktiviteter för vår fritid och ställer
allt hårdare krav på oss när det gäller arbetsprestationer. Färre personer ska klara av en
allt större arbetsbörda ute på arbetsplatserna och fritiden ska räcka till för alla aktiviteter
vi vill ha. För dagens barn och tonåringar har vårt stressade vardagsliv blivit ett
normaltillstånd, vi vuxna är förebilder på många sätt. Tiden efter arbetsdagens slut ska
räcka till mycket, timmarna fram till läggdags är viktiga för våra skolbarn. Men vad
prioriterar föräldrarna? Får tonåringarna i grundskolan tillräckligt med stöd från sina
familjer och närstående, eller är de stora nog att klara sig själva?

När det gäller kommunala medel är det allt för sällan tonåringarna i grundskolan som
prioriteras. Lärartätheten i skolorna sjunker och sparkraven ökar. Det är trots allt barnen
som är framtidens arbetstagare och vår framtid. Skolan kan betraktas som tonåringens
arbetsplats och de reagerar på skolans krav såsom vuxna regerar på arbetsplatsens krav.
(Rudd & Walsh, 1993; Wold & Klepp, 1996, citerade i Torsheim & Wold, 2001).

Hur påverkar allt detta tonåringarnas vardag i skolan?  När vårterminen närmar sig sitt
slut brukar lokalpressen, med uppgifter från kommunkontoret, skriva om hur läget för de
avgående niorna ser ut. De senaste åren har det varit alarmerande många elever som haft
ett flertal ämnen de inte blivit godkända i. När man tittar resultatmässigt på hur det ser ut
för niondeklasselever, i den kommun vi gjort vår undersökning i, kan man se att det finns
många som inte nått målen, inte blivit godkända i vissa ämnen. Om eleven i sitt
avgångsbetyg får ett ”icke godkänd” i något av kärnämnena; svenska, matematik eller
engelska, kommer han/hon inte vidare till gymnasiet. (Möjlighet finns att läsa upp
ämnena på ett individuellt program). Betygen har fått en allt större betydelse i vårt
resultatkrävande samhälle och de elever som inte kommer vidare efter grundskolan har
mycket begränsade möjligheter att komma in på arbetsmarknaden. Klasskamrater spelar
en viktig roll när det gäller att kunna hantera de höga kraven och stressen i skolan, genom
att ge bra hjälp, bekräftelse, acceptans och vara en bra förebild. Social kontakt kan
betraktas som ett grundläggande mänskligt behov. Hjälp och omtanke av klasskamrater
och lärare kan hjälpa till att täcka de behoven (Torsheim & Wold, 2001).

 I en grundskola vårterminen 2002, var det så många som 53 av totalt 137 elever som
inte nådde målet (enligt uppgifter från den kommun vi gjort vår undersökning i, bil. 3).
Vad beror det på? Är tonåringarna bara skoltrötta eller kan det finnas andra orsaker? Har
stress någon betydelse i sammanhanget? Oro för att inte duga, inlärningssvårigheter,
aggressivt beteende, huvudvärk och magont, sömnproblem och missbruk av olika slag
kan vara tecken på stress i de tidiga tonåren, (Ellneby, 1999).

Familjestödet har betydelse för både skolupplevelse och studieresultat, (Malecki,
Elliott, 1999).  Föräldrarna kan med ganska små medel göra mycket för att underlätta för
tonåringen i grundskolan. Om tonåringen känner att föräldrarna bryr sig om och tar sig tid
med deras skolarbete, kanske de själva känner att det är viktigt att studera. Föräldrarnas
attityder till skola och lärare är betydelsefullt för tonåringens inställning till skolarbete
och lärare, (Ramirez, 2001). En del i föräldrarnas påverkan är hur deras egen
skolbakgrund ser ut, hur de i sin tur blivit påverkade och deras förhållningssätt till skolan.
Föräldrar med akademisk utbildning ger ofta den unge en mer positiv förebild av
utbildning, (Schnabel, Alfeld, Eccles, Köller, Baumert, 2002). Ytterligare en faktor som
påverkar tonåringars skolprestationer är föräldrarnas socioekonomiska status (SES). De
tonåringar som har föräldrar med hög SES studerar vidare i högre grad än de vars
föräldrars SES var lägre. Elever med sämre ekonomisk bakgrund presterar inte sämre
resultat, men läser inte lika ofta vidare (Schnabel, Alfeld, Eccles, Köller, Baumert, 2002).

Hemmiljön och familjesammansättningen varierar för tonåringarna i samhället. Hur
familjen är sammansatt påverkar upplevelsen av skolan. I vår undersökning har vi inte
tagit hänsyn till elevernas familjeförhållanden, det framgår inte om eleverna lever med
båda sina biologiska föräldrar eller med en ensamstående förälder. Detta har, enligt
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tidigare forskning, påverkan på elevens resultat och skolupplevelse. Det har också visat
sig att de som lever med båda föräldrarna har ett bättre utgångsläge både socialt och
resultatmässigt, (DeLeire, T & Kalil, A 2002), (Flouri, Buchanan, Bream, 2002),
(Guttmann, Lazar, 1998).

Vikten av socialt stöd för barn och tonåringar har undersökts och gjorts mätningar på.
Man menar då inte enbart familjestöd utan även stöd från andra viktiga personer i
tonåringens omgivning. Det kan vara kamrater, skolkamrater och lärare i skolan vars
attityder är viktiga för individen och kan påverka skolupplevelsen. Det kan också handla
om svåra perioder i livet, då extra stöd behövs för att barnet/tonåringen ska orka igenom,
(Malecki, Elliott 1999). Skolans personal kanske inte alltid känner till bakomliggande
problematik och skolarbetet kan bli lidande.

Malecki och Elliott (1999) har undersökt relevansen av Student Social Support Scale
(SSSS), ett mätinstrument som mäter socialt stöd i form av källor (vem stödet kommer
ifrån) och typer (vilken sorts stöd det handlar om). Stödet kan vara känslomässigt,
instrumentellt, uppskattning från föräldrar, lärare, klasskamrater och nära vänner. Socialt
stöd har i denna mätning beskrivits som positiva attityder och beteenden från andra. De
fann att de viktigaste källorna till socialt stöd för barn och adolescenter är föräldrar,
lärare, klasskamrat och nära vänner.

En större förståelse för det stöd barn/tonåringar behöver, skulle kunna leda till bättre
hjälp för dem med till exempel inlärningsproblem (Ellneby, 1999). Det gäller även för
barn/tonåringar som upplever andra problem såsom; skilsmässor eller andra familje-
separationer, övergrepp, depression, cancer, operationer och andra hälsoproblem,
(Malecki, Elliott, 1999). När det gäller skolarbetet finns det skillnader i hur och av vem
eleverna söker sitt stöd. Barn med inlärningsproblematik söker i mindre grad stöd, när det
gäller problemlösning, hos familjen eller hos andra barn än barn utan
inlärningsproblematik, (Wenz-Gross, Siperstein, 1997).

Det har gjorts många undersökningar och mätningar när det gäller fysiologiska och
psykologiska aspekter av socialt stöd för vuxna (t ex Barrera, 1980; Procidano & Heller,
1983; Turner, 1981; Uchino et al, 1996). När det gäller barn och ungdomar är materialet
mer begränsat. Social Support Scale for Children (Harter, 1985b) har utvecklats för att
mäta barns upplevelser av socialt stöd. Undersökningar av upplevt socialt stöd bland
adolescenter ur olika sociometriska grupper (tillbakadragna, åsidosatta, populära,
kontroversiella) indikerade att de socialt tillbakadragna individerna upplevde avsevärt
mindre socialt stöd än sina kamrater i omgivningen. Det finns samband mellan olika
former av beteendeproblem och familjestöd och kamratrelationer (Varni, Babani,
Wallander, Roe & Frazier, 1989). Har man bra familjestöd desto bättre självförtroende får
man. Att tro på sig själv är viktigt, ett gott självförtroende hjälper både barn och
tonåringar i relationen mellan hemmiljö och beteendeutveckling. Självförtroendet
fungerar som ett styrmedel både för socialt beteende och allmän problematik, (Bradley,
Corwyn, 2001). Självförtroende kan tyckas självklart för dem som redan har det, men det
är något man bygger upp successivt över tid med hjälp av sina föräldrar och hemmiljön
med dess sociala omgivning.

För många föräldrar är det kanske bara val av den skola deras tonåring skall gå i, som
utgör deras engagemang i skolkarriären, kanske även att det finns en trevlig och lugn
hemmiljö där sociala och moraliska utbyten sker. Föräldrar till barn som börjar skolan är
ofta väldigt engagerade och vill vara med och påverka samt hjälpa till. Det brukar avta
någon gång under mellanstadiet, väldigt få föräldrar hjälper till under högstadietiden. Det
kan bero på att eleven inte vill att föräldrarna skall vara där, för att det är pinsamt att ha
dem med på till exempel en skolresa (Ramirez, 2001).

Många föräldrar tar inte kontakt med tonåringens skola utan eleven går genom
årskurserna utan att föräldrarna har träffat läraren eller varit i skolan.  De kanske har varit
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med vid de obligatoriska utvecklingssamtalen med lärarna, eller bara har kontakt när det
uppstått problem i skolan. Tiden kanske inte räcker till för att föräldrarna ska hinna med
sina barn, eller så vet de inte vad de kan bidra med. Lärarna vill inte "störa" i vårt
stressade liv, men behovet finns där. Föräldrarna vill ofta ha fler tillfällen där de kan vara
engagerade i skolan. Det skulle kunna leda till positivare kommunikation mellan skolan
och hemmet men båda grupperna tycker att den andra parten ska ta första steget för att
skapa en dialog. Förvånansvärt många lärare ser pessimistiskt på att ha föräldrarna
involverade i utbildningen, men de vill ändå ha mer engagemang av dem. Föräldrarna å
sin sida menar att de inte känner sig välkomna till skolan av lärarna. Att vara en aktiv
förälder behöver inte innebära att man lägger flera timmar i veckan på att engagera sig i
skolans värld, inte heller att man skall vara lärare. De flesta föräldrar vill bidra med något
som underlättar för sina barn i skolan, det kan räcka med att man erbjuder hjälp med
läxorna eller att man bara frågar hur skoldagen varit. Genom att visa intresse kan man
vara delaktig utan att tränga sig på. Tonårstiden är en känslig period i livet, de vill ha
föräldrarna att luta sig emot men bara då de själva vill (Ramirez, 2001).

Under de tidiga tonåren har tonåringarna ett stort behov av familjestöd, en fast punkt i
tillvaron att ta hjälp och stöttning av samt att bolla sina eventuella problem med,
(Cullberg, 2000). Gruppen äldre tonåringar har inte lika stort behov av stöd då de gör
entré på universitet och högskolor. Föräldrarnas roll ger då ett litet men betydelsefullt
bidrag i de flesta aspekterna av ungdomars anpassning till universitetet, (Wintre,
Gallander, Yaffe, Morechai, 2000).

Ett barn i de första tonåren är i en känslig period i livet och är inte mogen för att stå helt
på egna ben. De behöver stöd både från föräldrar och av andra viktiga personer i
omgivningen för att orka med skolan just när de är mitt i en utvecklingsmässigt jobbig
period i livet, (Cullberg, 2000).

Begreppet skolupplevelse i vår undersökning, innefattar det eleven möter i sin vardag i
skolan; relationer till skolkamrater och lärare, upplevelsen av arbetet i skolsalen och den
stress eleven känner av skolarbetet och inför betygen. Vår hypotes är att; familjestödet
har stor betydelse för skolupplevelse och betyg för tonåringen i grundskolan. Har de ett
bra familjestöd tror vi att skolarbetet lättare upplevs som viktigt och att motivationen för
att studera ökar, kamratrelationerna blir goda, självkänslan ökar och det blir lättare att få
bra relationer till lärarna i skolan.

Frågeställningarna som vi har är följande:
   F. 1. Finns det samband mellan familjestöd och skolupplevelse?

F. 2. Finns det samband mellan familjestöd och betyg?
F. 3. Hur påverkas tonåringar om de inte får det familjestöd de behöver?
F. 4. Kan kamratrelationer påverka skolupplevelsen?
F. 5. Hur fördelar tonåringen sin fritid?
F. 6. Hur upplever tonåringen familjestödet?
F. 7. Känner eleverna sig stressade när de är på väg ut ur grundskolan?
F. 8. Finns det samband mellan skolupplevelse och betyg?

Syftet med studien är att ta reda på familjestödets betydelse, hur och om variablerna
samverkar. Kan familjestödet visa sig positivt för tonåringen i skolan. Kan föräldrarnas
attityder färga tonåringens inställning till skola och lärare, och spelar relationer till lärare
och kamrater någon roll i sammanhanget? Vi vill undersöka detta därför att det känns
viktigt att förstå dagens unga i samhället. De är vår framtid och vi bör göra vad vi kan för
att stödja dem. Det gnälls mycket på tonåringar och det pratas varje år om hur många
elever det är som inte når målen och går ur grundskolan med ”icke godkänt” i flera
ämnen. Vi vill försöka ta reda på varför eleverna inte når målen.
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Metod
Informanterna
Undersökningen är riktad mot tonåringar i grundskolan. Av det totala antalet 0-16 skolor,
i en mellanstor stad i Västsverige, valdes slumpvis två skolor ut. Skolorna hade flera
klasser i årskurs nio och med slumpens hjälp valdes två klasser ut, per skola.  Det totala
antalet deltagande elever blev 88 stycken fördelade på fyra klasser, 47 flickor och 41
pojkar, ålder 15 – 16 år. Data samlades in från dessa med hjälp av enkäter vilka delades ut
och samlades in vid besök på skolan. Vi fick ett bortfall på nio stycken elever, beroende
på sjukdom eller ledighet den aktuella dagen.

Mätinstrument
En förundersökningsgrupp bestående av tio personer från årskurs nio har svarat på
enkäterna. Syftet med förundersökningen var att finna eventuella missförstånd i
frågeställningarna och åtgärda dessa samt att se om enkätens uppbyggnad var korrekt.
Två olika svarsalternativ på frågorna testades, de fick hälften av svarsalternativen i
skriven form: aldrig-sällan-ibland-ofta-alltid, samt i ett sifferintervall 0-1-2-3-4. De fick,
efter att enkäten blivit ifylld, svara på vilken metod som var att föredra. Vi har valt
svarsmetod utifrån förundersökningspersonernas svar. För att få möjlighet att använda
intervallskalan har vi likställt skriven intervall med sifferintervall innan enkäterna delades
ut, men på enkäterna syns enbart de skrivna intervallen. Vad vi menar med höga
respektive låga värden är att 0 motsvarar aldrig och 4 motsvarar alltid.

Enkäten innehåller sex stycken frågekategorier med sammanlagt 39 frågor (bilaga 1)
samt en öppen fråga för egna kommentarer. Fem av frågekategorierna var på
intervallskala och en på nominalskala (frågegrupp 6, resurspersoner). Varje kategori
motsvaras av en sifferbeteckning, från 1-6. Varje siffra motsvaras av en rubrik som inte
framgår för deltagarna på grund av risken för påverkan i svaren.

Definitioner av rubrikerna (variablerna) är:
Huvudvariabel; Skolupplevelse med följande undervariabler:
1=Skolarbete. Handlar om elevens attityd till skolarbete. Hur eleverna upplever sin
situation i skolsalen och deras inställning till skolan och skolarbetet.
2=Kamratrelationer. Hur positiva deras relationer till skolkamraterna är. Om de får stöd
av sina klasskompisar om behov finns.
3=Lärarrelationer. Här vill vi ta reda på hur eleverna uppfattar sina lärares sätt att fördela
sina resurser. Om de känner sig rätt behandlade och om läraren tillför dem något och ger
dem stöd.
4=Stress. Elevernas känsla av otillräcklighet, om de hinner med vad de vill göra och om
de hinner med skolarbetet.
Huvudvariabel; Familjestöd med följande undervariabler:
5=Familjestöd. Hur positiva föräldrarna är till skolan och till skolarbetet och om eleverna
får stöd hemifrån i sitt skolarbete.
6=Resurspersoner. Vem de vänder sig till om de får problem.

Vi har använt oss av ytterligare en variabel, elevernas betyg, hämtad från gällande
kommun. Eleverna har olika antal icke godkända ämnen, vi har därför kodat betygen
utifrån antal procent icke godkända ämnen i förhållande till antal skolämnen, enligt
följande:
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1 = 0% icke godkända ämnen.
2 = 8% icke godkända ämnen.
3 = 17% icke godkända ämnen.
4 = 25% icke godkända ämnen.
5 = 33% icke godkända ämnen.
6 = 50% icke godkända ämnen.
7 = 67% icke godkända ämnen.
8 = 92% icke godkända ämnen.

Procedur
Efter att ha fått tillstånd att utföra undersökningen på respektive skola delgavs elevernas
föräldrar information om enkäterna samt uppsatsens syfte och användningsområde via
klassföreståndarna (Bilaga 2). Undersökningsdeltagarna informerades om att deltagandet
var frivilligt och att de kunde avbryta när de ville. Innan enkäterna delades ut i respektive
klass informerades eleverna ytterligare en gång om de etiska kraven, samt om att de fick
fråga om de undrade över något och att det var av stor vikt att de svarade utifrån sina
egna upplevelser. Båda undersökningsledarna fanns på plats under tiden eleverna fyllde i
enkäten. Detta underlättade för eleverna när det gällde frågor om enkäten.

Analys
Det insamlade materialet analyserades med hjälp av ett statistiskt program. En del svar i
enkäten har omriktats för att alla svar ska få samma riktning i svaren; från (0) negativt till
(4) positivt. Vi har gjort korrelationer med hjälp av Pearsons Produktmomentkorrelation,
för att finna eventuella samband mellan variabler. Vidare har en kvadrering skett på
korrelationskoefficienten för att få fram procent som kan förklara en del av variansen som
föreligger mellan variablerna. För frågegrupp sex som ligger på nominalnivån har vi
använt oss av stapeldiagram för att förtydliga resultaten för varje fråga.
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Resultat

Vi har gjort korrelationer mellan alla undersökningens variabler (tabell 1). Resultatet
visar att vi fått fram variabler som korrelerar med varandra samt att vissa är signifikanta
på 0,01 nivå.
    Vår huvudvariabel, familjestöd korrelerade med skolarbete (r= 0,39), vilket vår hypotes
förväntade, samt visade positiva samband med kamratrelation (r =0,27) samt med
lärarrelation (r =0,24). Däremot korrelerade inte familjestödet med stress eller betyg.
Skolarbetet korrelerade med flest variabler i testet, dessa variabler är kamratrelation
(r= 0,33), lärarrelation (r= 0,35), stress (r= 0,30) samt familjestöd. Betygsvariabeln
korrelerade med stress (r= 0,22) (även figur 1) och med kamratrelation (r= 0,21).
Lärarrelation korrelerade med kamratrelation (r= 0,25)

Tabell 1. Korrelationskoefficienter mellan variablerna enligt Pearsons
Produktmomentkorrelation (r).

 Skolarbete Kamratrelation Lärarrelation Stress Familjestöd Betyg
Skolarbete
       
Kamratrelation 0,33**
      
Lärarrelation 0,35** 0,25*
     
Stress 0,30** 0,04 0,07
    
Familjestöd 0,39** 0,27* 0,24* 0,03
   
Betyg 0,06 0,21* 0,00 0,22* 0,03
  

**Korrelation är signifikant på 0,01-nivå. *Korrelation är signifikant på 0,05-nivån.
(2-tailed).

Vid kvadrering av korrelationskoefficienten (tabell 2) kan det positiva sambandet
mellan familjestöd och skolarbete tolkas som att 15 % av variationen i skolarbetet kan
förklaras av familjestödet. Vi fick även fram att familjestödet kan förklara 7 % av
variationen i kamratrelationerna samt 6 % av variationerna i lärarrelationerna. När det
gäller skolarbetet kan 12 % av variationen förklaras av lärarrelationerna.

Stress kan förklara 9 % av variationen i skolarbetet och kamratrelationer kan förklara
10 % av variationen i skolarbetet. Stressen svarar för 5 % av variationen i betygen. De
som har godkänt betyg i alla ämnen har de högsta stressvärdena men finns representerade
över hela skalan. De med flera icke godkända ämnen har ganska höga stressvärden, men
inte de högsta. Elever med många icke godkända ämnen tenderar att ha bättre
kamratrelationer än de med få eller inga icke godkända ämnen.
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Tabell 2. Kvadrering av korrelationskoefficienten (enligt tabell 1), resultatet tolkat i
procent.

 Skolarbete Kamratrelation Lärarrelation Stress Familjestöd Betyg
Skolarbete
       
Kamratrelation 0,10
 10 %      
Lärarrelation 0,12 0,06
 12 % 6 %     
Stress 0,09 0,00 0,01
 9 % 0 % 1 %    
Familjestöd 0,15 0,07 0,06 0,00
 15 % 7 % 6 % 0 %   
Betyg 0,00 0,04 0,00 0,05 0,00
 0 % 4 % 0 % 5 % 0 %  
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Figur 3.   Korrelation mellan variablerna skolarbete och familjestöd.

Familjestöd och skolarbete har ett positivt samband (figur 3). Ju bättre familjestöd desto
positivare upplevelse av skolarbetet.

Resurspersoner
I frågeblock sex har vi arbetat på nominalskala. Det var fem frågor som handlade om
vilken person de vänder sig till vid problem av olika slag. Här fanns följande
svarsalternativ: 0 = kompis, 1 = lärare, 2 = förälder, 3 = kurator eller skolsyster, 4 =
annan person. Här har vi gjort ett fel, vi borde haft ett alternativ som var; 5 = ingen
person. Dem som inte hade någon att vända sig till, hade inget svarsalternativ som
stämde. Här kan vi tro att de antingen svarat med ett annat svarsalternativ, eller inte svarat
alls. Alternativet – Missing i figuren representerar de elever som valt att inte svara på
frågan. Tittar man på svarsfrekvenser är alternativet; 2 = förälder, oftast valt av
deltagarna.
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Figur 4. Frekvensfördelning över individer som svarat på frågan; Vem ber du om hjälp
med dina läxor?

På frågan; Vem hjälper dig att undvika misstag? svarade 15 elever; 0 = kompis. Fyra
elever valde att inte svara på frågan, och sju stycken svarade; 1 = lärare, 51 stycken valde
att svara; 2 = förälder, två elever svarade; 3 = kurator eller skolsyster, och nio stycken
svarade; 4 =annan person.

Frekvensfördelningen över individer som svarat på frågan; Om du är arg och upprörd,
vem kan du prata med? blev så här; De flesta, 43 stycken elever, svarade; 0 = kompis,
ingen elev valde; 1 = lärare, 36 elever svarade; 2 = förälder, två stycken svarade; 3 =
kurator eller skolsyster, sju stycken svarade; 4 = annan person.
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Figur 5. Frekvensfördelning över individer som svarat på frågan;  Vem skulle du kunna
anförtro dej åt om du fick problem i skolan?

På frågan; Vem kan du prata om ”allt” med? blev svarsfrekvensen som följer; De flesta,
46 elever, svarade; 0 = kompis, ingen valde alternativ 1 = lärare, 27 stycken svarade; 2=
förälder, tre valde alternativ; 3 = kurator eller skolsyster, tio stycken svarade; 4 = annan
person. På denna fråga hade två elever avstått att svara.

Svarsalternativ:
Missing = avstått från att svara
0 = kompis
1 = lärare
2 = förälder
3 = kurator eller skolsyster
4 = annan person.

Svarsalternativ:
Missing = avstått från att svara
0 = kompis
1 = lärare
2 = förälder
3 = kurator eller skolsyster
4 = annan person.
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Två klasser från varje skola
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Figur 6. Jämförelse mellan studiens skolor (skola 1 och skola 2), av medelvärde av icke
godkända ämnen. En etta i stapeldiagrammet motsvarar 0% icke godkända ämnen.

Skola 1 och 2 skiljer sig åt en del när det gäller medelvärdet av antal icke godkända
ämnen. Skola 1 har betydligt fler elever med icke godkända ämnen i sitt betyg.
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Figur 7. Jämförelse mellan studiens skolor (skola 1 och skola 2) när det gäller variabeln
familjestöd. Ju högre värde desto bättre familjestöd.

Även här skiljer sig skolorna åt en del. Skola 1 hade fler elever med icke godkända betyg
(figur 6) men en av klasserna i skola 1 upplevde ett bättre familjestöd än resterande
klasser.

Icke godkända betyg (ig) i
procent av totala antalet ämnen:
1 = 0% icke godkända ämnen.
2 = 8% icke godkända ämnen.
3 = 17% icke godkända ämnen.
4 = 25% icke godkända ämnen.
5 = 33% icke godkända ämnen.
6 = 50% icke godkända ämnen.
7 = 67% icke godkända ämnen.
8 = 92% icke godkända ämnen.
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Diskussion

Att försöka se helheten för tonåringen i skolan har varit centralt i vår undersökning. Att
inte bara se hur tillvaron i skolan är och vilka resultat individen presterar utan försöka
förstå hur eleverna påverkas av både familj/föräldrar, skolkamrater, lärare och stress.
Samt hur detta i sin tur påverkar det resultat den enskilde individen presterar i skolan.

Undersökningen har kommit fram till att familjen och stödet från den påverkar
variansen i både lärarrelationer och kamratrelationer. Om eleven har bra familjestöd blir
relationerna, till de människor som han/hon möter under sin skoldag, bättre.

Familjestöd och skolarbete korrelerade i studien, det indikerar att bra relationer i
hemmiljön resulterar i en positiv attityd till skolarbetet. Om familjen har en positiv attityd
och en dialog med skolan kan man fånga upp tonåringen i ett tidigt skede om han/hon
skulle komma på glid, (Flouri, Buchanan, Bream, 2002).

Men det är inte bara familjens stöd som är viktigt, socialt stöd i form av positiva
relationer till lärare och klasskamrater är också viktigt för att skolarbetet ska kännas bra
(tabell 2), (Malecki, Elliott, 1999). Människorna i elevernas omgivning under dagarna
spelar en viktig roll för skolarbetet. Deras stöd är viktigt för att de känsliga tonåringarna
ska orka med skolan (Ellneby, 1999). En av våra variabler är skolupplevelse vilket vi
definierar som; relationer till och stöd av lärare och skolkamrater, inställning till
skolarbetet, familjestöd och grad av stress. Skolupplevelsen i sin helhet är viktig för
individen.

När det gäller korrelationen mellan familjestöd och betyg, har den varit svagare än
förväntat men andra har funnit samband där (Deleire, Kalil, 2002). Kan vårt skol- och
betygssystem ha betydelse? Schnabel, Alfeld, Eccles, Köller och Baumerts (2002)
undersökning var gjord i Tyskland och USA där skolsystemen är annorlunda, hur
betygssystemen ser ut där framgår inte. Det svenska betygssystemet har färre nivåer nu än
tidigare då graderingen var från 1 – 5, jämfört med g, vg och mvg, som är det nu
gällande. Kan den snävare graderingen påverka bedömningen? En spekulation är att
eleverna kanske betygsätts i för hög grad utifrån provresultat och nationella prov och inte
efter bedömning av den enskilde individens resurser. Det avvikande resultatet skulle även
kunna bero på felkonstruktion av frågorna eller att individerna kanske inte alltid svarar
utifrån vad de själva upplever utan påverkas av vad omgivningen anser vara ett bra svar.

Något som också kan ha påverkat resultatet är att de skolor som deltagit i studien är
ganska olika när det gäller betyg och i viss mån även familjestödet (figur 6 och 7). När vi
jämför betygen från alla kommunens skolor ser vi att den ena av studiens skolor ligger
bland de med flest icke godkända elever och den andra skolan bland de men minst antal
icke godkända elever. I den ena skolan var det 33 % av eleverna som inte klarade målen
våren 2002,  den andra var det 16 %. I en av klasserna i skola 1 upplevde eleverna mer
familjestöd än i de övriga klasserna. Slumpen valde skolorna men detta kan ha påverkat
vårt resultat. Men frågan är varför skolorna skiljer sig åt så som de gör? Har det med
elevernas bostadsområde och segregering att göra eller påverkar kanske skolornas sätt att
fördela sina resurser?

Betyg och stress korrelerade, de som inga ”ig” hade i sina betyg, hade en högre grad av
stress även om de fanns representerade över hela skalan av stress. Betygen kan förklara
5% av variansen i stressen eleverna känner. Att lyckas med att få godkänt i alla ämnen
ställer så pass höga krav på eleven att den känner sig stressad. En möjlighet är att de har
akademiskt skolade föräldrar, vilket kan påverka deras inställning till skolan, (Schnabel,
Alfeld, Eccles, Köller, Baumert, 2002). Kanske känner de då mer krav från föräldrarna på
att de ska lyckas.

Även kamratrelationer och betyg korrelerade. Undersökningen visade att de med få
eller inga ”ig” lägger mindre tid på skolkamrater och mer tid på skolarbete, de med bra
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betyg hade mindre positiva kamratrelationer än de med fler ”ig” i betygen. Ramirez
(2001) menar att föräldrarna måste gå in och hjälpa sina tonåringar att prioritera sin tid.
Detta för att de ska slippa känna sig stressade och otillräckliga. Det är svårt att hinna med
både kompisar, intressen och läxor efter skoldagens slut. Det kan vara så att de med
mindre bra betyg och goda kamratrelationer inte styrs upp av sina föräldrar i lika stor
utsträckning och att de flyr undan läxorna genom sina kompisar. Nya möjligheter och
krav i samhället påverkar tonåringarna och gör det inte lätt för dem att välja själva vad de
ska lägga sin tid på.

I fråga om det stöd tonåringarna upplever att de får av föräldrarna, har 55 av 88 elever
svarat att de aldrig eller sällan vill ha mer hjälp av sina föräldrar i sitt skolarbete. Nio
svarade att de aldrig eller sällan får hjälp av sina föräldrar med skolarbetet. Flera av de
sistnämnda svarade att de aldrig upplever att de vill ha mer hjälp av föräldrarna i
skolarbetet. Av dessa är det några med flera ”ig” i sina betyg. En tolkning av detta kan
vara att de eleverna har någon form av inlärningsproblematik och kanske inte syns eller
hörs tillräckligt mycket. Barn med inlärningsproblematik söker i mindre grad hjälp i
skolan än de utan sådan problematik, (Wenz-Gross, Siperstein, 1997). I dagens stora
skolklasser och låga lärartäthet är det inte lätt att hinna med att se och förstå alla elevers
behov.  Ramirez, (2001) tar upp vikten av aktiva föräldrar i skolan, det kan vara en
lösning på problemet. Bara att ifrågasätta sitt barns situation i skolan kan påverka att fler
resurser tillsätts i skolsalarna. Men det verkar som att lärare och föräldrar vill ha
engagemang av varandra, men ingen vill riktigt ta tag i det eller vet hur de ska göra.
Kommunikationen brister, men vem är det som skall ta ansvar för att den skall fungera?
ingen tycks vilja ta första steget.

En annan möjlighet kan vara att eleverna har hemförhållanden som inte är så
gynnsamma för dem. Många barn i dagens samhälle lever med hemförhållanden som kan
försvåra för dem i skolan. Har man jobbigt och stökigt hemma kan man inte koncentrera
sig i skolan, (DeLeire, Kalil, 2002).

För dem som inte gjort en tillräckligt bra prestation, av en eller annan orsak, finns det
speciella resurser, IV-program (individuella program), vilka ger eleverna hjälp med att
klara målen för ett godkänt betyg. Målsättningen är att de sedan ska ha en möjlighet att
komma in på gymnasiet. Samhället lägger stora pengar på detta, men läggs pengarna på
rätt ställe? Vore det inte bättre att lägga pengarna på förebyggande åtgärder, kanske öka
lärartätheten i skolan, se över hur skolorna använder sina resurser, kanske ge föräldrarna
ersättning för ett antal dagar de kan komma ut i skolorna och se hur deras tonåringar har
det på dagarna, i stället för att reparera skadan i efterhand. För små barn kan föräldrarna
få ersättning för inskolning, för de större barnen kanske det skulle behövas en föräldradag
då och då för att tonåringarna ska känna sig tryggare och uppfatta sitt arbete som viktigt.

Om studien skulle göras om skulle vi förmodligen få ett liknande resultat. Vi vet dock
inget om hur samhället förändras, allt sker i en rasande fart. Våra värderingar som vi bär
inom oss påverkas av hur samhället ser ut. Men i det stora hela skulle antagligen
resultatet likna det vi fått fram i denna studie. Validiteten i studien anser vi vara hög, med
tanke på att vi gjort en förstudie, med syfte att se om vi mäter det vi avser att mäta och
konstruerat frågorna utifrån detta. Reliabiliteten anser vi vara god, alla deltagare är
slumpmässigt utvalda. Vi tror att resultatet går att föra över till landets övriga medelstora
industristäder.

Studien har gett oss en inblick i skolupplevelsen för elever i årskurs nio, samt om de
känner att de har stöd från sin familj i sitt skolarbete eller inte. Vad vi fått fram i stora
drag är att vår hypotes stämmer, familjestödet har betydelse för elevens skolupplevelse
och betyg. Det finns fortfarande kvar frågor som är obesvarade inom området, vår
undersökning är på inget vis heltäckande. Vi har försökt belysa delar av orsakerna till
varför så många elever inte uppnår målen för godkänt betyg i alla ämnen när de går ur
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grundskolan. Att de elever som har godkänt i alla ämnen kände mest stress, var inte
förväntat resultat. Framtida undersökningar kanske kan ge svar på vilka orsakerna till de
elevernas stress är samt vilken roll familjen och samhället spelar i den frågan.
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Bilagor

Bilaga 1. (Enkät).



1. Får du den hjälp du behöver på lektionerna?

2. Om du behöver, får du då hjälp av läraren på lektionerna?

3. Kan du be dina skolkamrater om hjälp på lektionerna?

4. Är du nöjd med den hjälp du får?

5. Är du positivt inställd till skolarbetet?

6. Tror du att det är nödvändigt att gå i skolan?

7. Tycker du att du lär dig något i skolan?

8. Tycker du att du är rättvist bedömd i de betyg du fått?

1. Kan du få hjälp av en skolkompis om du behöver prata
om något som känns jobbigt?

2. Upplever du att dina skolkompisar accepterar dig

som du är?
3. Om du är arg på en skolkamrat, har du någon annan

skolkompis som du kan prata med då?

4. Har du känt dig utanför under skoltid?

5. Är du med någon skolkamrat på rasterna?

6. Har du någon skolkamrat att göra läxor med?

7. Träffar du någon skolkamrat efter skoltid?

1. Känner du att din lärare för dig framåt i dina kunskaper?

2. Upplever du att dina lärare stödjer dig i dina studier?

3. Tycker du att dina lärare lyssnar på dina åsikter?
4. Anser du att lärarna försöker göra lektionerna så

intressanta som möjligt?

5. Upplever du att lärarna favoriserar vissa elever?

6. Känner du att du får den hjälp du behöver?

7. Ber du om hjälp av dina lärare på lektionerna?

8. Behöver du hjälp av dina lärare på lektionerna?

ALDRIG  SÄLLAN  IBLAND  OFTA  ALLTID

Enkät om hur du har det i skolan

1 Sätt kryss för det som stämmer för dej.

ALDRIG  SÄLLAN  IBLAND  OFTA  ALLTID2 Sätt kryss för det som stämmer för dej.

ALDRIG  SÄLLAN  IBLAND  OFTA  ALLTID3 Sätt kryss för det som stämmer för dej.

...
...

...
...

...
...

...
.

Tack, för att just du vill vara med och hjälpa oss genom att fylla i en enkät. Resultatet kommer att
användas i en c-uppsats i psykologi. Det kommer inte att gå att se vem som fyllt i enkäten, dina svar
blir helt anonyma. Det är viktigt att du fyller i de alternativ som passar bäst för just dig. Det är
frivilligt att deltaga och du har rätt att bryta om du vill. Är det något du undrar över i efterhand kan
du kontakta oss på telefon: 0702-76 83 06.

Ditt födelseår: ................

Med vänlig hälsning Karin Andersson och Zonja Ottosson.



1. Hur ofta hinner du med något annat än läxor efter

skoldagens slut?

2. Får du bestämma helt över din tid efter skoldagens slut?
3. Lägger du mer än tre timmar per dag på kompisar och,

eller intressen?

4. Upplever du att skolarbetet upptar för mycket av din tid?

5. Har du en känsla av att du inte räcker till?

1. Känner du stöd från någon av dina föräldrar i dina tankar

inför framtiden?

2. Har någon av dina föräldrar en positiv bild av skolan?

3. Frågar dina föräldrar dig om hur du har det i skolan?

4. Kan du umgås med dina skolkompisar hemma hos dig?

5. Får du hjälp med skolarbetet av någon av dina föräldrar?
6. Tycker du att dina föräldrar skulle hjälpa dig mer med

ditt skolarbete.

ALDRIG  SÄLLAN  IBLAND  OFTA  ALLTID4 Sätt kryss för det som stämmer för dej.

ALDRIG  SÄLLAN  IBLAND  OFTA  ALLTID5 Sätt kryss för det som stämmer för dej.

Kompis    Lärare    Förälder    Kurator el   Annan person
                 skolsyster6  Sätt kryss för det som stämmer för dej.

1. Vem ber du om hjälp med dina läxor?

2. Vem hjälper dig att undvika misstag?
3. Om du är arg och upprörd, vem kan du

prata med?
4. Vem skulle du kunna anförtro dig åt om

du fick problem skolan?

5. Vem kan du prata om ”allt” med?

Är det något du skulle vilja tillägga, så kan du skriva det här:
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Bilaga 2.

Hej, vi är två studenter från Högskolan i Vänersborg som skriver en c-uppsats i
psykologi. Studien går ut på att finna familjestödets betydelse för elevens skolupplevelse
och skolprestation. Vi kommer att använda oss av enkäter som eleverna skall få svara på,
cirka 100 elever i årskurs nio i Trollhättans kommun kommer att delta. Urvalet av skolor
samt elever har skett slumpvis ur alla Trollhättans 0-16 skolor.

Information om etiska aspekter såsom, samtycke, anonymitet och vad resultatet ska
användas till, kommer vi att informera eleverna om då enkäterna delas ut. Vi kommer att
närvara under hela tiden som vi beräknar till cirka en halv timma. Uppgifterna vi får
genom enkätsvaren kommer enbart att användas till vår uppsats och avidentifiering sker
för elever, skola och kommun. Vi kommer även att jämföra med betyg men ingen
koppling kommer att kunna göras till någon enskild elev.

Resultaten och betygen kommer att kodas i ett dataprogram för statistik, då kommer vi att
kunna se om eventuella samband finns.

Vi är mycket tacksamma över att få möjligheten att komma till er skola och ta in
information till vår c-uppsats i psykologi.

Med vänlig hälsning
Karin Andersson och Zonja Ottosson.
Tfn 0702-76 83 06
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Bilaga 3. (Sammanställning över skolbetygen i studiens kommun).



Elever som inte nått målet i något eller några ämnen vårterminen 2002 åk 9
Skola LY PE PO SJ SG SA SY PA

Antal elever 101 93 117 58 47 57 98 59
Ämne

NO
Biologi 7 24 15 14 5 11 20 3

Bild 3 2 12 4 4
Engelska 5 12 5 11 3 6 9 1

Franska 2 7 5 3 2
Fysik 8 13 21 13 4 4 17 3

Geografi 4 21 9 6 7 15 1
Historia 7 5 18 9 6 6 20 4

Hem o konsumentk 14 3 6
Idrott och Hälsa 5 2 8 8 3 1 10 1

Kemi 7 21 23 13 5 2 19 3
Matematik 4 14 2 6 3 6 19 1

Musik 3 5 8 9 5 18
Religionskunskap 7 3 16 12 5 4 7

SO 17
Samhällskunskap 8 5 14 9 6 6 3 1

Slöjd 4 7 1 8 2
Spanska 2 7 1 6 1 9

Svenska 3 4 8 2 7 1 1
Svenska som andra 6 2 4

Tyska 2 3 2 11 3 4 2
Teknik 2 6

 Antal elever som ej
nått målet

16 45 44 15 11 16 32 8

Elever som inte nått målet i något eller några ämnen vårterminen 2002 åk 8
Skola LY PE PO SJ SG SA SY PA

Antal elever 106 80 106 65 30 54 137 73
Ämne

Biologi 2 15 19 14 3
Bild 2 4 12 6 2

Engelska 4 4 15 15 2 2 27 4
Franska 2 3 1 2 3

Fysik 6 14 22 1 27 2
Geografi 4 3 2 3 1 2
Historia 1 5 1 3 1 3

Hem o konsumentk 2 5 8 13 1 8
Idrott och Hälsa 4 3 12 10 3 6 19 4

Kemi 3 20 11 2 32 3
Matematik 4 9 11 10 4 1 37 2

Musik 2 5 3
Religionskunskap 5 2 1 1 1

NO 2 20 1
SO 3 11 10 1 4 21 2

Samhällskunskap 1 1 1
Slöjd 9 3 9 2 5 2

Spanska 2 7 1 8 3 2
Svenska 2 1 6 11 5 16 3

Svenska som andra 1 2 3 1
Teckenspråk 1

Tyska 2 4 3 4 8 3
Teknik 3 5 6 11 19

Antal elever som ej
nått målet

25 32 38 24 7 9 53 11
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