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Sammanfattning 

Denna uppsats har velat belysa hur gymnasieskolans stöd ser ut för de elever som blir mammor 

under gymnasietiden. Fyra studie- och yrkesvägledare intervjuades för att ta reda på hur 

skolorna agerar och för att möjliggöra fortsatta studier för de unga mammorna. Två unga 

mammor intervjuades för att få en spegling av gymnasieskolornas utsagor. Resultatet visar att 

stödet gymnasieskolorna ger varierar och är beroende av vilken flexibilitet och samverkan som 

finns för att möta elevens behov. Bemötandet från de professionella på skolorna är viktigt då det 

kan påverka hur eleven upplever sin förmåga att återuppta sina studier liksom ekonomin var 

viktigt vad det gäller förutsättningar. En slutsats som dras är att det behövs en generell 

handlingsplan som säkerställer att eleverna får det stöd de behöver, oavsett vilken 

gymnasieskola de går på. Samverkan mellan olika samhällsinstanser behövs då det kan finnas 

oklarhet kring vem som har ansvaret varav den unga mamman riskerar att hamna mellan olika 

stödåtgärder. 
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Abstract 

English title: The support for young mothers at upper secondary 

school: conditions and obstacles. 

 

The purpose of this paper was to examine how the support for young mothers at upper 

secondary school is framed. There is a tendency in society that young mothers break off their 

studies when they become mothers. This can lead to that the young mother will lack 

qualifications for post- secondary studies and that they will have problems with establishing 

themselves at the labour market. The method used in this study is qualitative interviews with 

four study and career advisors and with two young mothers. A conclusion in this study is that 

the support is shifting depending on how flexible the upper secondary school is in offer 

solutions for the individual student. Another conclusion is that it is of importance in what way 

the professionals meet the student because it can influence the young mothers faith in her 

abilities to continue and finish her studies. There is also a need for a common action plan so that 

the young mothers will have the support they need and are entitled to, despite which school they 

attend.  
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1 Inledning 

Unga som har barn eller är gravida riskerar att hamna utanför både utbildningssystemet och 

arbetsmarknaden i större utsträckning än andra unga i samma ålder. Ungdomsstyrelsen
1
 fick 

2008 i uppdrag av regeringen att genomföra utbildningsinsatser i syfte att öka kunskapen om 

hur föräldrar under 25 år kan stödjas i sitt återinträde i utbildning eller på arbetsmarknaden. 

Utifrån uppdraget kom ungdomsstyrelsen fram till att det inte är entydigt om förutsättningarna 

på arbetsmarknaden är olika beroende på om man ung eller ung och förälder. Däremot kom man 

fram till att unga föräldrar lever under speciella omständigheter som påverkar deras möjligheter 

att återgå till studier och arbete (Ungdomsstyrelsen, 2009:1). I dagens svenska samhälle är det 

nästan nödvändigt att ha en gymnasieutbildning för att kunna etablera sig på arbetsmarknaden. 

Med detta perspektiv blir det viktigt att se till hur unga föräldrars möjligheter att avsluta sin 

gymnasieutbildning påverkas av föräldraskapet. För blivande studie- och yrkesvägledare har 

ämnet stor relevans då vi kommer att komma i kontakt med unga föräldrar och bli 

nyckelpersoner i deras planering för att fortsätta/återgå till gymnasiestudier.   

Sedan 1970 talet har den genomsnittliga medelåldern för förstföderskor i Sverige ökat 

(Socialstyrelsen, 2009)
2
.  I takt med att kvinnor har etablerat sig på arbetsmarknaden i större 

utsträckning har också förstföderskorna blivit äldre. I Sverige jämfört med andra länder föds det 

relativt få barn till tonårsmammor. År 1973 var det 15 % av kvinnorna som födde sitt första 

barn som tonåring medans på senare år är det mindre än 5 %.
3
 I vårt västerländska samhälle 

finns det outtalade regler för när det är socialt accepterat att få barn. Föräldrarna ska helst ha 

hunnit utbilda sig och skaffat sig ett yrke. Det är också viktigt med en ordnad ekonomi och ett 

bra boende innan man blir förälder. Kvinnoforum
4
 gjorde en intervjustudie 2003 med unga 

mammor i åldrarna 15-18 år i Stockholms län. I denna studie skriver man att det inte behövs så 

stora insatser för denna grupp, men däremot rätt insatser. Får de unga familjerna inte rätt stöd 

ökar risken att de hamnar i utanförskap och därmed uppfattas som ett problem (Stiftelsen 

Kvinnoforum, 2003). Studien visar också att unga mammors livsförhållanden i 

socioekonomiska termer, är svårare än äldre mammors. Unga föräldrar saknar tillfredställande 

                                                      

1 http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1,00,html. Hämtad 2011-06-07. Ungdomsstyrelsen 

är en statlig myndighet som arbetar för att ungdomar ska få välfärd och inflytande. Regeringen 

bestämmer deras uppdrag. 

2 www.socialstyrelsen.se  (2009). 

http://www.socialstyrelesen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18267/2011-3-19.pdf 

 Hämtad: 2011-05-05 

3 www.socialstyrelsen.se   Hämtad: 2011-05-19. Fakta om mammor, förlossningar och nyfödda 

barn. Medicinska födelseregistret 1973-2000.    

4 http://www.kvinnoforum.se/ Hämtad 2011-06-07. Kvinnoforum arbetar med strategier för att 

öka kvinnors inflytande i privatlivet och i arbetslivet och samarbetar med civila samhället, 

näringslivet och offentlig sektor.  

http://www.ungdomsstyrelsen.se/kat/0,2070,1,00,html
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.socialstyrelesen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18267/2011-3-19.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/
http://www.kvinnoforum.se/
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ekonomiskt stöd för studier. I Gymnasieförordningen kapitel 8 står det om stödåtgärder för 

elever i behov av särskilt stöd.
5
  Detta ska ges om det befaras att eleven inte kommer nå 

kunskapsmålen. I kapitlet föreskrivs det regler och förordningar som gäller elever med någon 

form av nedsatt förmåga att tillgodogöra sig gymnasieutbildningen. Gruppen unga föräldrar 

omnämns inte i regelverket. Detta är dock en grupp som riskerar att inte kunna fullfölja sin 

utbildning, och därmed få ett sämre utgångsläge än andra elever. Genom att synliggöra denna 

grupp kan medvetenheten kring problematiken öka och skapa förutsättningar för ett ökat 

samhälleligt stöd. 

1.1 Val av problemområde 

Vi kom i kontakt med ämnet då Stadsmissionens avdelning Ung Station ville ha underlag för att 

i framtiden kunna opinionsbilda kring unga föräldrars förutsättningar att avsluta 

gymnasieutbildning samt de ekonomiska incitamenten för detta. Ung Station är en mötesplats 

med verksamheter som öppen förskola, möjlighet till samtal och stöd i frågor som rör ungt 

föräldraskap. Vi tyckte ämnet var intressant då vi blev nyfikna på unga föräldrars situation. Vi 

ville veta mer om hur det är att vara ung förälder och hur de ser på sina möjligheter till studier 

och arbete. Vi valde ämnet då vi vill få en ökad kunskap för hur vi som blivande studie- och 

yrkesvägledare kan fungera som ett stöd för dessa elever samt vilka faktorer som påverkar. 

Genom en ökad förståelse och kunskap kan studie- och yrkesvägledaren vara en i ledet för att 

kunna ge rätt stödinsatser. Vi ser en samhällsekonomisk risk i att denna grupp förblir osynlig, då 

det inte bara kan resultera i ett utanförskap för den unge föräldern, utan också för barnet, som 

riskerar ett sämre ekonomiskt utgångsläge och i en vidare bemärkelse risk för att de ekonomiska 

mönstren upprepas av generationer (Kvinnoforum, 2003).  

1.2 Förförståelse 

Vår förförståelse för det valda problemområdet begränsas till det vi har läst om under studie- 

och yrkesvägledarutbildningen t.ex. sociologiska perspektiv på studie- och yrkesval och vidare 

om utsatta gruppers behov av särskilda stödinsatser i skolan. Genom kursen 

Arbetsmarknadspolitik har vi lärt om de samhällsekonomiska incitamenten vilka påverkar våra 

möjligheter till studier och arbete och att det råder en växelverkan däremellan. Vår förförståelse 

grundar sig på vår syn till allas rätt till utbildning, då utbildning är en viktig faktor för att kunna 

påverka sin egen framtid. Unga mammor saknar ofta ekonomiskt stöd för studier vilket bidrar 

till att de hoppar av sina gymnasiestudier. Det finns ett ekonomiskt glapp i 

socialförsäkringssystemet då försörjningsstödet upphör om den unge föräldern vill gå tillbaka 

till gymnasiestudier efter föräldraledigheten. Försörjningsplikten övergår då till den unge 

förälderns egna föräldrar, om den unge föräldern går på gymnasiet och inte fyllt 21 år. 

Försörjningsplikten omfattar endast det egna barnet och inte barnbarnet (Ungdomsstyrelsen, 

2009:1). Detta gör att unga föräldrar i större utsträckning väljer att arbeta istället för att avsluta 

gymnasiestudier. 

                                                      

5 www.skolverket.se  kap.8 http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992,394#K8 

Hämtad: 2011-04-12 

http://www.skolverket.se/
http://www.riksdagen.se/webbnav/?nid=3911&bet=1992,394#K8
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur gymnasieskolans stöd ser ut för unga mammors 

möjligheter till att slutföra sina studier.   

1.4 Forskningsfrågor 

Forskningsfrågor som berör skolans förhållningssätt: 

 Hur underlättar gymnasieskolorna för unga mammor att kunna slutföra sina 

gymnasiestudier? 

 Hur kan de professionellas förhållningssätt inom gymnasieskolorna påverka de unga 

mammornas möjligheter och hur kan förhållningssättet verka hindrande för att fullfölja 

gymnasiestudier. 

 

Forskningsfrågor som berör den unga mammans erfarenheter: 

 Vilka faktorer upplever den unga mamman som hindrande för att återuppta sin oavslutade 

gymnasieutbildning? 

 Under vilka omständigheter upplever den unga mamman det möjligt att återuppta sin 

oavslutade gymnasieutbildning? 

1.5 Avgränsningar 

Det går att se på ungt föräldraskap ur flera perspektiv och det finns mycket som är intressant 

och värt att utforska i ämnet. I den här studien kommer vi att begränsa oss till möjligheten för 

unga mammor att förena föräldraskap och gymnasiestudier. Av denna anledning har vi valt att 

intervjua studie- och yrkesvägledare. Inom gymnasieskolan finns flera yrkesgrupper som möter 

unga föräldrar i sitt arbete och som kanske känner eleven och hans/hennes förutsättningar ännu 

bättre, t.ex. lärare, kuratorer eller skolsjuksköterskor. Då denna studie fokuserar elevens 

möjligheter att fullfölja sina gymnasiestudier valde vi studie- och yrkesvägledare som 

informanter, då de har kunskap kring studieplanering och kursupplägg. Rektorer har det 

övergripande ansvaret och ansvarar för vilka åtgärder som ska sättas in för elever med särskilda 

behov. I detta perspektiv hade det varit intressant att intervjua även denna yrkesgrupp för att få 

deras syn på hur gymnasieskolan kan stödja unga mammor att slutföra sina gymnasiestudier.  

Avgränsningar har gjorts därför att studien ska vara hanterbar och vara möjlig att genomföra 

under den avsatta tiden samtidigt som de kan leda till svar på våra forskningsfrågor och möta 

studiens syfte. En intressant aspekt som inte kommer att tas upp är huruvida de unga mammorna 

återupptar sina studier i ett senare skede i livet. En viktig aspekt är kulturell bakgrund hos den 

unga mamman som kan vara bestämmande för hur man resonerar kring föräldraskap. Detta 

kommer vi inte heller ta upp i denna studie. 
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1.6 Kunskapssyn 

Enligt den hermeneutiska kunskapssynen förändras det vi lär och förstår om omvärlden i och 

med att ny kunskap tillgodogörs (May, T, 2001). Inom hermeneutiken försöker man förstå och 

tolka innebörden av en handling. Forskaren ska vara engagerad i det hon studerar och befinna 

sig i mitten av forskningsprocessen, vilket är en förutsättning för att förstå det sociala livet. 

Förståelsen är också beroende av i vilket sammanhang, tid, miljö, rum, något utspelar sig (ibid.). 

Då vår kunskap om det valda problemområdet var begränsad såg vi denna kunskapssyn som en 

grund för undersökningen då den ger möjligheter att utforska och få en djupare förståelse för det 

studerade. 

1.7 Begrepp 

Nedan beskrivs hur begrepp som tas upp används i denna studie. 

 Gymnasiestudier: studier inom den svenska nationella gymnasieskolan. 

 

 Gymnasieskolans stöd: innebär i studien hur och i vilken utsträckning gymnasieskolorna 

agerar för att hjälpa unga mammor att slutföra sin oavslutade gymnasieutbildning.  

 

 Utanförskap: att stå utanför utbildnings- och arbetsmarknaden och att i vidare bemärkelse 

sakna resurser och makt att kunna påverka sin egen livssituation. 

 

 Försörjningsplikt: är föräldrars eller vårdnadshavares ansvar för sina barns försörjning. 

Försörjningsplikten gäller till dess att barnet fyllt 18 år om barnet inte ingått äktenskap. 

Studerar barnet på gymnasienivå eller motsvarande kvarstår försörjningsplikten upp till 21 

årsdagen. Undantaget är om barnet först börjar studera efter 19 årsdagen, då återupptas inte 

försörjningsplikten.
6
   

 

 Försörjningsstöd: (tidigare socialbidrag). Alla som bor i Sverige och som inte har pengar 

till uppehälle t.ex. mat och hyra, kan få hjälp av socialtjänsten enligt socialtjänstlagen.
7
    

 

 Gymnasieskolans förhållningssätt: på det sätt gymnasieskolan agerar och bemöter unga 

mammor. 

 

                                                      

6 Föräldrabalken 6 kap. SFS 1949:381 www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htn Hämtad: 2011-

05-13. 

7 Socialtjänstlagen 2001:453 4 kap. 1§. 

www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453#K4 Hämtad: 2011-05-14 . 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19490381.htn
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=3911&bet=2001:453#K4
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 Handlingsplan: Ett dokument som reglerar hur gymnasieskolan ska agera då en elev är 

eller ska bli förälder. 

 

 Grundläggande behörighet: behörighet för att kunna söka eftergymnasiala studier.   

 

 Speciallösningar: de undersökta gymnasieskolornas olika lösningar för att kunna 

möjliggöra fortsatta gymnasiestudier för den unga mamman. 

 

 Unga föräldrar: mammor och pappor som är i åldrarna 16-20 år.   

 

 Unga mammor: mammor som blivit förälder under sin gymnasietid. 

 

 Upptagningsområde: det område informanterna i denna studie bor eller studerar/arbetar.  

 

 Uppföljningsansvar: kommunernas ansvar att redogöra för vad ungdomar under 20 år som 

varken studerar eller arbetar gör.
8
  

                                                      

8 www.skolverket.se Skolverket(2011) Hämtad: 2011-05-15 

http://www.skolverket.se/
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2 Bakgrund 

Under denna rubrik redogörs för valda teorier och modeller som är relevanta för studien. 

Därefter beskrivs anknytande litteratur och forskning. 

2.1 Teoretiska utgångspunkter 

2.2 Careershipteorin 

Som en teoretisk utgångspunkt har Carrershipteorin valts. Denna teori har utarbetats av Phil 

Hodkinson och Andrew C Sparkes vilka tyckte att det fattades ett sociologiskt perspektiv på 

ungdomars karriärval och att de existerande teorierna var alltför deterministiska(Hodkinson P. 

& Sparkes A, 1997).  

Teorin bygger på Bourdieus begrepp habitus, horisont, fält och kapital. Habitus är det samlade 

begreppet för individens bakgrund, de erfarenheter och det kapital individen bär med sig. 

Kapital kan vara av olika slag, t.ex. socialt, kulturellt och ekonomiskt och avgör vilken position 

individen intar på de olika fält hon rör sig, t.ex. utbildningsfältet. Horisont utgör de ramar inom 

vilka individen rör sig och har möjlighet att fatta beslut inom. Ett huvudantagande i 

Careershipteorin är att ungdomar gör pragmatiskt rationella val, vilket innebär att deras val är 

rationella utifrån deras horisont, habitus och tillgängligt kapital. Ungdomarna väljer utifrån 

erfarenhet eller på grundval av råd från vänner, familj eller andra nära personer. Valen är 

pragmatiska snarare än systematiska då de är baserade på partiell information. Beslutsfattande 

är kontextrelaterat, och kan inte separeras från familjebakgrund, kultur eller livshistoria. Valen 

är opportunistiska i det att de är baserade på slumpartade kontakter och erfarenheter. Valen är 

endast partiellt rationella, då de också baseras på känslor. Valen är också mer ett accepterande 

av ett alternativ än att välja mellan flera (Hodkinson P. & Sparkes A, 1997).  

Karriärval kan endast förstås i relation till den väljandes livshistoria där identiteten har formats i 

samspel med signifikanta andra och i relation till den kultur han/hon lever i. Valet involverar 

oftast flera personer, inte bara det väljande subjektet. Slumpen har ofta stor betydelse när 

människor fattar beslut och vilka beslut de fattar. I vilken grad individen kan påverka karriärval 

är avhängigt individens position på fältet och vilka resurser de har till sitt förfogande. 

 Vid vissa tidpunkter inträffar vändpunkter i en människas liv vid vilken han/hon går igenom en 

identitetsförändring. Vid varje vändpunkt är karriärval pragmatiskt rationellt och inbäddat i den 

komplexa kampen och förhandlingen inom det relevanta fältet. Inom olika fält har aktörerna 

olika mål och olika tillgångar och makt, vilket utgör maktrelationen. Varje aktör har med sig 

kapital till fältet, vilket påverkar i vilken grad man kan påverka spelreglerna. Valet kan vara 

strukturella (t.ex. då man slutar grundskolan), självinitierade, och påtvingade (t.ex. vid ungt 

föräldraskap). Det val man gör vid en vändpunkt kan ha olika stor inverkan på individen och 

hans/hennes habitus (Hodkinson P. & Sparkes A, 1997). 
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2.3 Social Cognitive Career Theory 

En annan teori som kommer att användas är Social Cognitive Career Theory (SCCT). Teorin 

presenterades första gången 1994 av Robert W. Lent, Steven D. Brown och Gail Hackett och 

bygger på Banduras socialkognitiva teorier som försöker förklara samspelet mellan personliga 

och kontextuella faktorer (Höjdal, L. & Poulsen, L, 2007). Teorin beskriver det sammanhang 

som finns mellan individens utveckling av olika intressen, handlingar och karriärval. Teorin 

utgår från att val och handlingar är påverkat av det individen tror om sin egen förmåga (self-

efficacy) och om förväntat resultat av de egna handlingarna. Individer utvecklar intressen inom 

de områden de tror de är bra och när de tror att genomförande av något kommer ge ett önskat 

resultat. Genom att sätta upp personliga mål kan individen påverka resultatet, då målen kan 

motivera till medveten handling, oavsett yttre påverkningar. Självskattningen baseras på tidigare 

erfarenheter, att andra ser att vi klarar av saker samt fysiologiskt tillstånd. Problem i 

karriärutvecklingen uppstår då vi har för låg eller felaktig bild av vår förmåga. I 

konstruktivistisk anda tror man att individen kan förändra sig själv och sin omgivning, men att 

valet är en del i en kontext där många variabler kan påverka karriärförloppet (ibid.).  

Teorin vill fokusera på människors potential och kan ge verktyg att förstå varför individen gör 

ett visst val utifrån självskattning och utifrån vilka resultat handlingen förväntas få. Teorin ger 

också möjlighet att diskutera de val man inte gör och omvärdera dessa. Teorin kan användas 

både då det föreligger låg självskattning och då självskattningen är orealistisk och behöver 

anpassas mot verkligheten för att individen ska kunna sätta rimliga mål (Höjdal, L. & Poulsen, 

L, 2007).   

2.4 The Strengths Model 

En modell som vi har tittat närmre på är Case Management modellen ”The Strengths Model” 

(Vahlne Westerhäll L. m fl, 2009). Denna metod utarbetades ursprungligen i USA i arbetet med 

individer med psykiska störningar. Modellen spred sig och används nu inom olika områden där 

individer behöver särskilt stöd och rehabilitering tillbaka till arbetslivet och egen försörjning. 

Denna metod ser vi som intressant då den fokuserar på att människor lyckas bättre när de 

utvecklar sin egen potential. Det andra antagandet i modellen är att människor är i 

beroendeförhållande till sina tillgängliga resurser. Ett mål är att hjälpa individen få tillgång till 

dessa. Case Managern är en stödperson som ska hjälpa klienten att koordinera sina önskningar, 

talanger och färdigheter med de möjligheter och stöd som finns i omgivningen. För att lyckas 

med detta måste utgångspunkten vara individens behov och förmågor (Ibid.) Denna metod tror 

vi kan vara behjälplig i arbetet med gruppen unga mammor, varav en del står långt från både 

arbetsmarknaden och möjligheter att studera vidare. En annan modell vi kommer att ta upp är 

”Samverkansmodell med systematiserade flerpartsamtal” (ibid.). Denna modell syftar till att 

aktörer i samverkan utreder, planerar och genomför rehabiliteringsinsatser för den individ som 

är i behov av detta. Flerpartsamtalet skall i regel utmynna i en individuell 

rehabiliteringsplan(ibid.). I denna studie tror vi att en liknande samverkansmodell kan resultera i 

att samhällets stöd intensifieras och hjälper den unga mamman att få det stöd som hon har rätt 

till.  
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2.5 Anknytande litteratur och forskning 

Då utgångspunkten för denna studie är skolornas förhållningssätt och åtgärdsprogram har också 

lagar och förordningar utforskats som t.ex. Gymnasieförordningen (1992:394). Kapitel 8 

beskriver hur skolorna ska agera och förhålla sig till elever i behov av särskilt stöd. Detta kapitel 

är relevant för studien då unga mammor är elever som eventuellt är i behov av stöd för att kunna 

tillgodogöra sig utbildningen.  Då denna studie studerar elever och gymnasieskola som berörs 

av den gamla förordningen har denna använts.  

Då förmåga till empati är centralt för alla professionella som arbetar med att hjälpa och stödja 

har Ulla Holms bok empati – att förstå andra människors känslor studerats. Empati är förmåga 

att förstå hur en annan människa har det och att vägledas av denna förståelse i bemötandet av 

den andre. Boken ger en bild av hur förmåga till empati hos den professionella kan leda till 

samarbete och tillfredställelse, liksom en avsaknad av empati kan leda till ett brott i 

kommunikationen (Holm, U, 2001). Då denna studie fokuserar gymnasieskolans stöd för unga 

mammor ses förmåga till empati som central för de yrkesgrupper inom skolan som möter 

eleven. För unga mammor är ett empatiskt bemötande kanske av ännu större vikt då de 

genomgår en stor förändring i livet. Att bli förälder är en stor omvälvelse där många frågor 

ställs på sin spets. Att planera sina fortsatta studier kan vara en omöjlig uppgift då hon precis 

ska bli eller har blivit förälder. Att då mötas av respekt och empati är av största vikt för att hon 

ska få tid och möjlighet att fatta rätt beslut. 

Arne Maltén beskriver i sin bok Att undervisa – en mångfacetterad utmaning hur olika 

människosyn hos professionella inom skolan kan påverka elevens engagemang i skolarbetet i en 

positiv eller en negativ riktning. Den materialistiska, sociala, humanistiska eller komplicerade 

människosynen är olika sätt att förhålla sig till och se på eleven. Människosyn utgår ifrån om 

man ser eleven som subjekt eller objekt samt om motivation kommer utifrån eller inifrån eleven 

själv (Maltén, A, 2003). Denna bok ger ett bidrag till denna studie då de förhållningssätt som 

möter eleven har visat sig av betydelse för hur den unga mamman väljer att fortsätta eller 

avbryta sina gymnasiestudier i samband med föräldraskap. Att se eleven som en aktiv agent och 

att ge henne mandat att själv avgöra om hon kan/vill fullfölja sina gymnasiestudier kan vara 

viktiga frågor att ta ställning till i bemötandet. Maltén menar att vi sällan har bara en 

människosyn, då detta är att förenkla. Människor liksom situationer är komplexa och förändras 

från tid till annan. Motiv och behov förändras och det går därför inte att bara ha en syn på hur 

människor är. Det situationsanpassade ledarskapet innebär att man som lärare tar hänsyn till 

såväl fysisk som psykisk skolmiljö och anpassar pedagogik efter faktiska omständigheter (ibid.). 

I denna studie har flexibilitet i skolans organisation (t.ex. kursupplägg) samt förmåga att 

anpassa undervisningen efter de unga mammornas omständigheter visat sig viktigt för hur 

eleven kan fortsätta/slutföra sina gymnasiestudier.   

 

Sökning i Stockholms universitets biblioteksdatabas på sökord ”unga föräldrar” gav 

Ungdomsstyrelsens rapport Unga föräldrar - studie och arbete (Ungdomsstyrelsen 2009:1). 

Rapporten pekar på att unga föräldrar lever under speciella förhållanden som kräver flexibla 

lösningar för att denna grupp ska kunna återgå till studier och arbete. Framförallt menar 

rapporten att det ekonomiska stödet måste ses över så att unga föräldrar inte ska hamna mellan 

olika försörjningsåtgärder. Som det ser ut i dagsläget saknar unga föräldrar möjligheter att 

försörja sig själva och sitt barn samtidigt som de läser på gymnasiet (ibid.). För de unga 
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mammorna som intervjuades i denna studie stod valet mellan att återuppta sina gymnasiestudier 

eller att börja arbeta då det var omöjligt för dem att göra både och. Ett förändrat ekonomiskt 

system som möjliggjorde att både kunna studera på gymnasiet och ha barn skulle öka deras 

möjligheter att kunna slutföra gymnasiestudierna.   

 

Genom mötet med Unga station, Stadsmissionen kom förslaget på att läsa stiftelsen 

kvinnoforums intervjustudie av unga kvinnors erfarenheter i samband med föräldraskap 

(Stiftelsen kvinnoforum, 2003). Studien pekar på unga mammor inte har ett ekonomiskt stöd för 

studier. Förutsättningarna och upplevelserna av ett ungt föräldraskap varierar mellan de 

intervjuade i studien. Generellt värderas unga mammor i vårt samhälle lågt utifrån att de är 

kvinnor, unga, ofta ensamstående, lågutbildade och ägnar sin tid åt barnet. Många från 

intervjustudien visar vilja och drivkraft men saknar rätt stödinsatser för att själva kunna skapa 

en tillfredställande livssituation (ibid.). I kvinnoforums studie beskrivs hur individens tillgång 

till makt förändras i och med att individen går in i en ny roll. Med ”makt att” pekar man på att 

marginaliserade grupper i samhället ofta har små möjligheter att påverka beslut i samhället som 

rör den egna personen. Samtidigt kan ungt föräldraskap innebära att mamman får större 

möjligheter att påverka beslutsfattande i sin nya familj. ”Makt med” innebär att individer i 

grupp kan påverka i större utsträckning än vad som är möjligt för individen ensam. Som grupp 

kan unga mammor påverka i föreningar som verkar för att stärka mammans roll i samhället. 

”Makt inom” innebär att individen själv eller tillsammans i grupp har den inre styrkan att ta 

egna initiativ att påverka den egna situationen. Tron på den egna förmågan att kunna förändra 

och agera påverkas där självförtroende och självkänslan har betydelse vilket i sin tur bestämmer 

om och hur man sätter upp mål och verkställer dem (ibid.). Att bli mamma under gymnasietiden 

kan innebära en stor förändring vilket kan leda till en ökad mognad och vilja att påverka sitt 

eget liv i en positiv riktning något som diskuteras senare i det här arbetet.  

Sökningar på internet (www.uppsatser.se) har gett träffar på c-uppsatser som berör ämnet unga 

mammor och ungt föräldraskap. Bland annat en uppsats med titeln ”Ung och mamma” som 

handlar om de unga mammornas upplevelser och bemötande från omgivningen. Uppsatsen 

kommer fram till är att de unga mammorna oftast blir väl bemötta men att de ibland upplever att 

de är tvungna att vara en ”lite” bättre mamma än vad de äldre mammorna behöver vara för att 

bli accepterade som en god moder. 

 En annan uppsats som har granskats är ”Unga föräldrar: En kvalitativ studie om ungt 

föräldraskap sett utifrån professionellas perspektiv”. Denna studie beskriver erfarenheter och 

syn på ungt föräldraskap utifrån professionella inom socialtjänst och barnavårdcentraler. I 

studien beskrivs att omgivningen ofta har en negativ syn på unga föräldrar och att det finns 

många fördomar kring ungt föräldraskap och om de unga föräldrarnas förmåga att ta hand om 

sina barn. Unga föräldrar värderas inte heller på samma sätt som äldre föräldrar. Samhällets 

normer och förväntningar på hur en förälder ska vara stämmer inte alltid överens med de 

förhållanden som den unga förälderns lever under. Enligt denna studie och de professionella 

som intervjuats är omgivningens krav på de unga mammorna betydligt högre än kraven som 

ställs på de unga papporna. En annan slutsats i uppsatsen är att de unga föräldrarna inte ses som 

en homogen grupp av de intervjuade professionella då behoven är så särskilda. Detta är något 

som även framkommer ur resultatdata i denna uppsats då de intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna menar att det inte har en handlingsplan utan att man måste utgå från de 

individuella behoven hos varje elev. 
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3.Metod 

En kvalitativ forskningsmetod har valts då den kan ge en förståelse för de intervjuades livsvärld 

på ett djupare plan (Kvale, S, 1997). Metoden ansågs som lämplig då problemområdet kräver 

möjlighet att ställa följdfrågor och formulera om frågorna efter informanternas utsagor. 

Metoden ger möjlighet att följa informantens berättelse och på så vis få en fördjupad kunskap. 

Tanken var att med hjälp av de intervjuades utsagor och utifrån valda teorier/anknytande teori 

och forskning kunna besvara forskningsfrågorna och fullfölja studiens syfte.  Då fokus har legat 

på att ta reda på individens subjektiva tolkning och upplevelser av gymnasieskolans stöd för 

gruppen unga mammor har deras utsagor och beskrivningar legat som grund för tolkning och 

analys. Den teoretiska ansatsen har varit induktiv då insamlat datamaterial fått vara 

bestämmande för vilka teorier och vilken anknytande litteratur som senare använts. Genom att 

gå från empiri till teori kan slutsatser dras från det speciella till det mer allmänna (Johannessen, 

A. & Tufte, P A, 2007). Intentionen med studien var inte att pröva teoriernas hållbarhet i 

förhållande till insamlad data. Teorierna som används, Careershipteorin och Social Cognitive 

Career Theory, är istället analysverktyg i förståelsen av de intervjuades berättelser.  

 

3.1 Undersökningsstrategi  

Den föreliggande undersökningen fokuserar på enskilda gymnasieskolors sätt att agera och 

möjliggöra för unga mammors fortsatta gymnasiestudier. Genom att intervjua studie- och 

yrkesvägledare på fyra olika gymnasieskolor har en jämförande flerfallstudie gjorts 

(Johannessen & Tufte, 2002). Detta innebär att studie- och yrkesvägledarnas utsagor utgör 

huvudfallet, medan de intervjuade mammornas berättelser blir det som huvudfallet jämförs mot. 

Med en jämförande flerfallstudie kan man få fram det unika i de olika fallen (i denna studie- och 

yrkesvägledarnas utsagor jämfört med de unga mammornas) samtidigt som man tydligare kan 

se likheter och skillnader mellan fallen (ibid.).  

 

3.2 Metoder och tekniker 

För att möta undersökningens syfte har kvalitativa intervjuer genomförts. Intervjuerna har varit 

delvis strukturerade vilket innebär att intervjuerna grundats på en intervjuguide (se bilaga 1,2) 

vilket är en lista över teman och generella frågor som ska tas upp under intervjun. Teman i 

intervjun härstammar från de forskningsfrågor studien ämnar belysa (Johannessen, A. & Tufte, 

P A, 2002). Metoden möjliggör en större frihet att fördjupa svaren genom att förtydliga och 

utveckla svaren som ges och gå in i en dialog med den intervjuade. Den semistrukturerade 

intervjun gör det möjligt för den intervjuade att besvara frågorna med sina egna ord, vilket inte 

ges vid t.ex. standardiserade intervjuer (May, T. 2001).  
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 3.3 Genomförandesteg 

I ett första skede kontaktades Unga station/Stadsmissionen för att få en aktuell bild av det valda 

forskningsområdet. Vid detta möte diskuterades möjliga frågeställningar. Mötet initierades av 

Unga station som efterfrågar mer kunskap om unga föräldrars förutsättningar för studier och 

arbete. Utifrån mötet väcktes olika idéer om hur studien skulle fortskrida. Därefter påbörjades 

en sökning av relevant litteratur och kunskap inom området. Möjligt syfte och frågeställningar 

diskuterades samt hur forskningen skulle bedrivas. Utifrån valt problemområde och efter att 

uppsatsplanen blivit godkänd påbörjades kontaktandet av informanter. Studie- och 

yrkesvägledare söktes via gymnasieskolors hemsidor. Dessa kontaktades i ett första skede via 

telefon för att ta reda på om de hade relevant erfarenhet samt var villiga att delta. Efter att 

intervjuerna blivit inbokade skickades ett missivbrev (se bilaga 3) via e-post. Intervjuer med de 

unga mammorna möjliggjordes genom privata kontakter. Genom förfrågan i den privata 

kompiskretsen etablerades kontakt via det sociala nätverket facebook. Informanterna 

kontaktades via telefon för bokning av intervju. Därefter skickades missivbrevet via e-post (se 

bilaga 4). 

3.4 Urvalsförfarande och urvalsgrupp 

Valet av studie- och yrkesvägledare görs då dessa antas ha en central roll och inblick i mötet 

med eleverna. Urvalet av informanter skedde utifrån att de arbetade inom studie- och 

yrkesvägledare vid gymnasieskolor i Stockholms län. Detta urval ger endast perspektiv från ett 

län med medvetenhet om att det kan se annorlunda i övriga landet. Ett geografiskt urval gjordes 

då de kontaktade skolorna befinner sig i olika delar av länet för att öka variationen och minska 

risken för att de intervjuade tillhörde samma upptagningsområde. Därefter gjordes ett strategiskt 

urval ifråga om de hade erfarenhet av att ha mött unga mammor i deras arbete (Johannessen, A. 

& Tufte, P A, 2002). Efter att ha ringt upp och tillfrågat ett tjugotal studie- och yrkesvägledare 

var fyra informanter villiga att delta. Samtliga fyra arbetar vid kommunala gymnasieskolor, 

något som går emot den ursprungliga planen att intervjua studie- och yrkesvägledare vid såväl 

kommunala som fristående gymnasieskolor. Studie- och yrkesvägledare vid fristående 

gymnasieskolor hade kanske kunnat ge annorlunda data då arbetssätt kan skilja sig åt mellan 

kommunala och fristående skolor liksom att huvudmannaskapet kan påverka hur skolorna 

agerar. För att få både ett samhälls- och individperspektiv på undersökningen intervjuades två 

mammor med erfarenhet av att bli gravida under gymnasietiden. Urvalskriteriet för de unga 

mammorna var att de hade blivit gravida under gymnasietiden och att de var i åldrarna 16-20 år. 

Urvalsgruppen valdes för att ge en mer nyanserad bild av studie- och yrkesvägledarnas 

berättelser om skolornas agerande och stöd till unga mammor. Mammans perspektiv blir 

därmed en spegling av skolornas utsagor. Studiens fokusering på de unga mammorna, och inte 

papporna, görs då det främst är mammornas möjligheter att återuppta studier efter föräldraskap 

som påverkas (Ungdomsstyrelsen, 2009:1). Pappans roll vid ungt föräldraskap är minst lika 

viktigt, särskilt om man ser till möjliggörandet för mamman att återuppta sina gymnasiestudier. 

Denna studie begränsas dock till att fokusera på mammans möjligheter. 
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 3.5 Datainsamling 

Datainsamlingen bygger på kvalitativa intervjuer vilka genomfördes utifrån förskrivna 

intervjuguider indelade i teman (se bilaga 1,2). Plats och tid för intervjun fick informanten 

avgöra utifrån vad som passade dem bäst. Intervjuerna med studie- och yrkesvägledare utfördes 

på deras respektive arbetsrum och tog från 30 minuter upp till en timme. En studie- och 

yrkesvägledare hade enbart möjlighet att besvara frågorna via e-post, vilket har inneburit att 

eventuella följdfrågor uteblivit. De unga mammorna intervjuades på ett café samt i ett grupprum 

på ett bibliotek utifrån deras egna önskemål. Intervjuerna med dem tog ca 30 minuter. Att dessa 

intervjuer blev relativt korta berodde på att mammorna hade sina barn med vid intervjutillfället, 

vilket ledde till att intervjuerna var tvungna att utföras på begränsad tid utifrån mammornas 

förutsättningar. Även dessa intervjuer skedde utifrån en intervjuguide indelad i teman. 

Intervjuerna spelades in med informanternas samtycke. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Då undersökningen utförts i enlighet med de krav som ställs på vetenskapliga studier d.v.s. att 

den undersöker det som ämnats undersökas samt bygger på adekvata intervjuguider som 

överensstämmer med syfte och forskningsfrågor, är tillförlitligheten hög. Studiens giltighet 

bestäms av hur väl insamlad data representerar fenomenet (Johannessen & Tufte, 2002). I denna 

studie har ett relativt litet antal informanter intervjuats vilket medför att den insamlade data bara 

kan ses som en bild utifrån informanters utsagor. En liknande studie skulle därmed kunna ge 

andra data vilket ifrågasätter överförbarheten i tid och rum. Under uppsatsarbetet har studiens 

kontext och kulturella sammanhang diskuterats liksom i vilken tid den görs. Studiens giltighet 

är avhängigt om forskarna har ett självreflekterande sätt och en medvetenhet kring hur den egna 

personen påverkar forskningens syfte, inriktning, bearbetning och slutsatser (Marshall, C. & 

Rossman, G, 2011). Diskussioner kring dessa aspekter har legat som grund för 

forskningsarbetet.  
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 3.7 Etiska ställningstaganden 

Informationskravet har beaktats då forskningens syfte beskrivits för de medverkande 

informanterna och då de upplysts om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta när helst 

de vill. Samtyckeskravet har inneburit att forskaren har fått uppgiftslämnarens samtycke att 

delta och bestämma om och hur länge och på vilka villkor de deltagit. Vid beslut om deltagande 

eller avbrytande har inte undersökningsdeltagarna utsätts för påverkan eller påtryckningar. 

Konfidentialitetskravet har inneburit att informanterna blivit försäkrade om att uppgifter om 

enskilda personer i studien ska förvaras säkert. Tystnadsplikt har inneburit att forskarna 

garanterat att ingen känslig information om enskilda röjs. Nyttjandekravet har respekterats 

genom att insamlade uppgifter om enskilda personer bara får användas för forskningens 

ändamål (Johannessen, A. & Tufte, P A., 2002, Vetenskapsrådet, 1: 2011) .
9
 Någon påverkan att 

genomföra undersökningen på ett visst sätt eller med ett specifikt tema har inte förekommit. 

Etiska ställningstaganden har följt hela forskningsarbetet och inbegripigt problematisering av 

hur den egna rollen påverkat forskningen. Vad som anses som ett problem, liksom vilken kultur 

och samhällsklass, kön och ålder, och i vilken relation till de studerande forskarna står, har 

diskuterats. Medvetenhet kring att det råder ett maktförhållande mellan forskare och informant 

har diskuterats. Inom samhällsvetenskaplig forskning studeras ofta grupper som saknar makt 

(Marshall & Rossman, 2011). Ett objektifierande av de studerade kan leda till att forskaren 

återskapar en stereotyp syn på den marginaliserade gruppen genom att endast se och beskriva 

gruppen utifrån rådande fördomar (Barron, K, 1999). Beaktande av de intervjuades integritet har 

varit centralt i denna studie.  I den mån det går har studien utförts på ett objektivt sätt med 

vetskap om att forskarnas intressen och värderingar formar mål och syfte (ibid.). Forskarna har 

varit medvetna om att forskningens resultat kan komma att användas i andra sammanhang. För 

denna studie innebär det att forskningsmaterialet kan användas som ett argument för eller emot 

en policyändring om reglerna kring unga föräldrar vilket kan påverka maktrelationer i 

samhället.  

                                                      

9 www.vr.se  

http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1_2

011.pdf Hämtad: 2011-05-17. 

http://www.vr.se/
http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1_2011.pdf
http://www.vr.se/download/18.2bb973112ef4f1b5ac8000357/God_forskningssed_VR_rapport_1_2011.pdf
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 3.8 Bearbetning och analys av 

intervjuresultatdata 

Efter att intervjuerna transkriberats lästes intervjumaterialet för att se likheter och skillnader i 

intervjumaterialet. De teman som utgör stommen i intervjuguiderna (se bilaga 1,2) blev sedan 

de övergripande kategoriseringarna av datamaterialet. De teman som valt i intervjuerna med 

studie- och yrkesvägledare är handlingsplan, erfarenhet samt framtid och i intervjuerna med de 

unga mammorna har teman skolans stöd, önskat stöd och framtid valts. Ur temana plockades 

meningsbärande kodord ut, vilka svarar mot studiens syfte och forskningsfrågor. Kodorden som 

valts ut är individuell planering, flexibilitet, samverkan, inställning, socialt stöd, 

svårigheter/hinder, motivation, social identitet, framtidsönskningar, upplevt stöd, önskat stöd, 

möjligheter och hinder.  Kodorden underlättade bearbetningen med att se likheter, skillnader, 

samband och mönster i datamaterialet. Efter att texten kondenserats i kodord skrevs resultatdata. 

Intervjupersonerna är anonyma och därför kallas vi studievägledarna SYV1, SYV2, SYV3, 

SYV4. De unga mammorna kallas M1 och M2. För att säkerställa deras anonymitet nämns inte 

heller var studie- och yrkesvägledarna arbetar eller på vilka gymnasieskolor de unga mammorna 

gick. 

3.9 Resultatredovisning 

Undersökningens resultat redovisas utifrån de mönster, likheter/skillnader, som framkom under 

bearbetningen av data. Resultatet redovisas under följande huvudrubriker; Presentation av 

intervjupersonerna; Skolans agerande och stödjande verksamheter för de unga mammorna; 

Gymnasieskolans erfarenhet av unga mammor; Behovet av samarbete och flexibilitet mellan 

olika utbildningsanordnare; De unga mammornas upplevelser av skolans stöd; Vilket stöd 

saknade de unga mammorna; Möjligheter och hinder att återuppta studierna. Under varje 

huvudrubrik presenteras vad intervjupersonerna svarat på de frågor som utgör de olika temana i 

intervjuguiderna. 
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4.Resultat 

4.1 Kortfattad presentation av 

intervjupersonerna 

SYV 1 

Kvinnlig studie- och yrkesvägledare i norrort på kommunal gymnasieskola med såväl 

studieförberedande som yrkesförberedande program. Studie- och yrkesvägledaren har varit 

verksam i 10 år på den nuvarande skolan. Under de åren hon arbetat på skolan har hon endast 

mött ett fåtal elever som blivit unga föräldrar. Undantaget är det sista året då tre elever blivit 

gravida och fått barn. 

 

SYV 2 

Kvinnlig studie- och yrkesvägledare vid kommunal gymnasieskola i Stockholms innerstad med 

elever från hela Stockholmsområdet. Skolan erbjuder studieförberedande program. Studie- och 

yrkesvägledaren har varit verksam på skolan i 11 år. Under sina år på skolan har hon mött ett 

litet antal elever som blivit gravida och fått barn. 

 

SYV 3 

Kvinnlig studie- och yrkesvägledare i kranskommun syd-öst om Stockholm. Skolan är 

kommunal och har såväl studieförberedande som yrkesförberedande program. Studie- och 

yrkesvägledaren har varit på den nuvarande skolan i 16 år. Intervjuperson 3 uppger att hon 

under de senaste 16 åren mött 5 elever som blivit mammor under gymnasiet . 

 

SYV 4 

Kvinnlig studie- och yrkesvägledare vid en kommunal gymnasieskola i söderförort till 

Stockholm. Skolan har elever på såväl studieförberedande som yrkesförberedande program. 

Studie- och yrkesvägledaren har arbetat på gymnasieskolan i 5 år. Under de år hon arbetat på 

skolan har hon mött ett tiotal elever som blivit unga mammor. 
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M 1  

Ung mamma, 20 år, bosatt öster om Stockholm. Gick ett yrkesförberedande program på en 

kommunal gymnasieskola i samma kommun som hon är bosatt. Intervjupersonen avbröt sina 

gymnasiestudier i slutet av åk 2 i samband med förlossning. Intervjupersonen har inte 

återupptagit sina gymnasiestudier. Arbetar idag inom servicesektorn.  

 

M 2 

Ung mamma, 19 år, även hon bosatt öster om Stockholm. Intervjupersonen gick ett 

yrkesförberedande program och avslutade sina gymnasiestudier i samband med att hon fick veta 

att hon var gravid i början av åk 3, då ett år kvarstod av studierna. Är idag mammaledig från sitt 

arbete inom tjänstesektorn. 

4.2 Skolans agerande och stödjande 

verksamheter för de unga mammorna 

Ingen av studie- och yrkesvägledarna svarade att de hade en speciell handlingsplan för hur 

skolan ska agera då en elev blir gravid. Däremot uppgav intervjupersonerna att det görs en 

planering utifrån varje elevs individuella behov av studieplanering.  De svarade att varje fall är 

individuellt och att eleverna som berörs har olika omständigheter och förutsättningar som 

påverkar elevens fortsatta skolgång. Om eleven bestämt sig för att fortsätta studera under 

graviditeten uppger alla de intervjuade att skolan försöker finna flexibla lösningar som ska passa 

elevens individuella behov. Hur flexibla lösningar skolorna kan erbjuda varierar dock mellan de 

intervjuades utsagor. Exempel på detta kan vara anpassad studiegång, hemstudier i form av 

distansundervisning eller stödundervisning av speciallärare. Att man tar bort vissa 

gymnasiekurser som kan vara svåra för eleven att klara av som t.ex. idrott.  

SYV 1 beskrev det så här: 

men hon kanske måste läsa något på sidan om, eller får extrahjälp, eller hon kanske är klar 

med något i den nya klassen, och då har hon håltimmar, så då blir det lite pusslande i elevens 

studiegång så hon får rätt kurser med sig för att gå ut utan att ha missat något.  

Planeringen inför föräldraledigheten är en process där olika yrkesgrupper inom gymnasieskolan 

är involverade fast i olika skeden och i olika stor grad. Samverkan i olika 

yrkesgruppskonstellationer sker utifrån elevens specifika situation. Här nämns skolsköterska, 

kurator, skolpsykolog, mentorer, lärare och rektor samt studie- och yrkesvägledare . Rektorns 

roll som formell beslutsfattare poängteras av tre av de intervjuade då rektorn har det 

övergripande ansvaret för beslut om individuella studieplaner m.m. Alla intervjuade studie- och 

yrkesvägledare uppger att det finns ett samarbete mellan dessa yrkesgrupper genom 

elevhälsoteam eller dylika samarbeten. 
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4.3 Gymnasieskolans erfarenhet av unga 

mammor 

I intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna framkom vilken erfarenhet de intervjuade har av 

att arbeta med gruppen unga mammor samt vilka omständigheter som påverkade elevens 

möjligheter att slutföra sina gymnasiestudier. Det de nämnde var att lärarna har en viktig 

funktion, att det sociala stödet hemifrån och privatekonomi var viktiga aspekter. Andra 

omständigheter som påverkade elevens möjligheter var motivation och hur den nya rollen som 

mamma påverkat elevens vilja att slutföra sina studier. Alla intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna har i olika utsträckning erfarenhet av att arbeta med elever som blivit unga 

mammor. Det framkommer dock av SYV 1,2 och 3 att det på deras skolor inte är så vanligt med 

gravida gymnasieelever men att det ser olika ut från år till år. SYV 4 utgör ett undantag då hon 

mött tio mammor på gymnasiet under de senaste fem åren. SYV 1 och 3 nämner att deras 

erfarenhet är att det oftare är elever på yrkesprogram som blir unga mammor, det är mindre 

vanligt på de studieförberedande programmen även om det förekommer. SYV 2 beskriver sina 

elever som studiemotiverade elever från medelklass och att det därför inte heller är lika vanligt 

med unga mammor på hennes skola. Av hennes tidigare erfarenheter som studie- och 

yrkesvägledare i en arbetarkommun ute i landet är hennes uppfattning att det är vanligare med 

unga mammor i dessa. Intervjupersonerna berättar om olika fall där skolorna varit mer eller 

mindre framgångsrika i stödjandet av de unga mammorna att återuppta/slutföra sin oavslutade 

gymnasieutbildning. En svårighet som uppstår då eleven kommer tillbaka från sin 

föräldraledighet är att eleven sällan kan hoppa in där hon slutade. Schemaändringar gör att 

eleven missat en del vilket kan innebära att hon får gå om en termin eller två vilket kan bli tungt 

för eleven. SYV 2 beskriver det som ”ett problem att vi tänker hur vi organiserat det istället för 

att tänka hur vi kan organisera det för den här eleven”. Inställningen hos skolpersonalen och 

deras vilja till flexibla lösningar gentemot den unga mamman betonas hos SYV 2. Det är viktigt 

att få med alla yrkeskategorier runt eleven för att möjliggöra för eleven att fortsätta/slutföra sina 

gymnasiestudier. Rektorns förhållningssätt är av största vikt då ”det viktigaste är ju att 

programrektorn tycker det är bra och viktigt, att det är klart att tjejen ska ha sin utbildning”.  

Lärarna har också en viktig funktion vad det gäller att erbjuda flexibla lösningar. Att lärarna 

ställer sig positiva och stödjande och har förståelse för elevens situation är viktigt. Vad det 

gäller lärarnas roll och förhållningssätt säger SYV 2 att ”det underlättar ju om jag får dem att bli 

positiva att det är en utmaning för dem också, nu ska vi dra igenom den här tjejen”.  

En omständighet som påverkar elevens möjligheter är vilket socialt stöd hon har från sin familj, 

och om det finns en närvarande och stödjande pappa till barnet eller om hon är ensamstående. 

Familjesituationen påverkar elevens möjligheter att delta i undervisningen, om det finns någon 

anhörig som kan passa barnet då eleven går i skolan. En fungerande hemmiljö betonas av SYV 

1 som säger att en trygg hemmiljö är ”a och o för att skolan ska fungera så behövs stöd, det är 

klart att vi kan anpassa deras studier, ge mer tid och extra stöd av specialläraren, men ekonomin 

och hemmasituationen är viktig”. 

Den privata ekonomin hos eleven uppges som en viktig aspekt för möjligheterna för eleven att 

fortsätta sina gymnasiestudier.  Om eleven är ensam familjeförsörjare eller om hon har en 

partner som kan hjälpa till ekonomiskt eller om hon får ekonomiskt stöd av sina föräldrar 

påverkar. SYV 1 säger att ekonomin är viktigt för hur eleven mår, men också för deras 

möjlighet att studera. 
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Men det är viktigt hur de unga föräldrarna har det ekonomiskt för hur de mår. Tillexempel om 

de kan plugga vidare eller måste jobba för att få ihop ekonomi.  

Elevens motivation till fortsatta studier både före och efter graviditeten ser olika ut och från 

individ till individ. En del elever är motiverade redan före sin graviditet och har inga problem 

att komma tillbaka till skolan. Andra var omotiverade före graviditeten men finner en ny 

mening med sina gymnasiestudier i och med att de blivit förälder och har ett ansvar för 

ytterligare en person. Återigen andra finner en ny social identitet i och med sitt föräldraskap 

vilket istället kan generera att eleven väljer att hoppa av skolan. SYV 3 förklarar det på följande 

vis: ” många gånger beror det på att de fyller en slags livsfunktion i att vara förälder och ser 

inget behov i att gå tillbaka till skolan eller utbildningen”. 

4.4 Behovet av samarbete och flexibilitet 

mellan olika utbildningsanordnare 

SYV 3 betonar behovet av ett samarbete mellan olika utbildningsanordnare för att underlätta 

övergången mellan olika skolformer t.ex. från gymnasiet till folkhögskola eller Komvux. Alla 

elever klarar inte det kursrelaterade upplägget på gymnasiet. En bättre relation med t.ex. 

Komvux skulle kunna innebära att man lättare kunde lotsa elever som behöver en annan 

planering till en annan skolform. SYV 2 betonar behovet av ett uppföljningsansvar även för de 

elever som blivit unga mammor och som hoppat av gymnasiet av en eller annan anledning. 

Kommunerna har uppföljningsansvar för ungdomar upp till 20 år som inte går på gymnasiet. 

Detta uppföljningsansvar borde enligt SYV 2 även gälla de unga mammorna som inte kommer 

tillbaka efter mammaledigheten. SYV 3 vill också se att elevpengen togs bort, då det bidrar till 

ett mindre flexibelt tänk kring eleverna. Det går att göra flexibla lösningar men då detta inte är 

satt i system på ett högre plan blir eleven ofta inlåst i en skolform där han/hon inte passar in. 

SYV 4 skulle gärna se mer flexibla lösningar vad det gäller unga mammors möjligheter att gå 

klart sin gymnasieutbildning. Skolans lokaler skulle kunna vara mer anpassade för att ta med 

barn, t.ex. med utrymme för amning och blöjbyten. Studieupplägget skulle vara anpassat efter 

elevens behov och ge möjlighet för eleven att studera i sin egen takt utifrån dagsform. Allmän 

livsvägledning och stöd till den unga mamman borde ges för att underlätta.  Vikten av att studie- 

och yrkesvägledaren ingår i elevhälsoteam betonas av SYV 2 då viktig kunskap annars kan gå 

förlorad.  

studievägledarens inställning, det är ju vi som kan helheten, och hitta på de här lösningarna, 

programrektorerna har inte den kunskapen. Vi har kunskaper om vilka kurser eleven behöver 

ha med sig [   ]. Har ett mer flexibelt tänkande än lärare och rektorer, för lärare är helt inne i 

sina ämnen. 
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4.5 De unga mammornas upplevelse av 

skolans stöd 

Intervjupersonernas upplevda stöd från gymnasieskolans håll är i båda fallen litet. M1 

övervägde att först ta ett sabbatsår när hon blev gravid, men fick då veta att det inte var möjligt 

därför att hon var tvungen att söka om efter sabbatsåret och då skulle hennes betyg inte räcka till 

för att komma in igen. Hon valde därför istället att hoppa av sina gymnasiestudier i årskurs två. 

Hon träffade enbart sin lärare i samband med att hon hoppade av sin gymnasieutbildning. 

Läraren pratade med rektorn och vidarebefordrade sedan informationen tillbaka till M1.  

 

M2 upplevde stödet från gymnasieskolan som ”jättedåligt”. Hon blev gravid under våren i 

årskurs två. Då information om detta kommit skolan till känna fick hon ett papper hem inför 

höstterminens start i årskurs tre där hon ombads att skriva på om hon inte tänkte gå vidare på 

gymnasiet. 

 sen fick jag ett brev hem innan skolan började att det stod att vi har hört att du är gravid och 

vi antar du inte kommer tillbaka skriv på de här papprena och skicka tillbaka dem [   ] ungefär 

så kändes det  

M2 träffade inte någon personal från skolan i samband med sitt avhopp.  

sen fick jag ett till papper hem att jag skulle lämna tillbaka allt material och saxar och allt men 

då tänkte jag att dra åt helvete så jag sket i det så började, sen har jag inte varit på skolan jag 

har inte satt min fot där, jag skickade bara in papprena och började jobba istället 

I efterhand ifrågasätter M2 varför hon inte ändå försökte ta kontakt med skolan för att få mer 

information eller svar på sina frågor. Vid tillfället då hon fick brevet hem var hon bara arg och 

besviken över skolans bemötande. 

4.6 Vilket stöd saknade de unga mammorna av 

gymnasieskolan 

I båda intervjupersonernas berättelser beskrivs en önskan över hur stödet från skolan skulle ha 

sett ut. M1 hade önskat att det funnits en dialog med skolan där skolan frågat henne om vad hon 

ville göra och berätta mer om olika alternativ som hon kunnat ges tid till att tänka över. 

 att de inte frågade riktigt vad jag ville göra och inte gav flera alternativ och när jag ja på slutet 

bara, ja bara, a fint, tack och hej! Inget mera med det, de var oengagerade på något sätt och 

ville hellre att man skulle sluta än att gå klart. Det kändes liksom så…  

M2 förmedlar också en bild av att hon önskat mer stöd från skolans håll. I intervjun beskriver 

hur hon velat ha information om hur hon skulle kunna läsa vidare, åtminstone för att ha 

grundämnena avklarade. Möjligheten att läsa på distans eller att byta inriktning såg hon som 

möjliga alternativ men då skolan inte bjöd in till någon dialog gav hon upp de idéerna och 

slutade skolan. Hon hade också önskat att få möjligheten att prata med kuratorn om sin situation 

vilken hon haft kontakt med tidigare under utbildningen.   
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4.7 Möjligheter och hinder att återuppta 

studierna  

Båda intervjupersonerna upplever i dagsläget sina möjligheter att återuppta sina 

gymnasiestudier som små. Då båda gick frisörprogrammet på gymnasiet upplever de att endast 

privata utbildningsalternativ som gäller om de ska få en yrkeskompetens som frisör vilket de i 

sådana fall själva måste betala. M1 uppger sin ålder som hinder för att återuppta sina 

gymnasiestudier då hon nu fyllt tjugo år. Eftersom hon har ett jobb så ser hon inget större behov 

av att gå klart sina gymnasiestudier. Hon uppger dock att det skulle varit skönt att gå klart 

utbildningen om inte de ekonomiska eller åldersmässiga hindren funnits, vilket hade gett henne 

fler yrkesalternativ. På frågan om hon skulle gå klart utbildningen om hindren inte fanns 

svarade hon:  

Ja, jag har ett år kvar så det är inte så mycket så att jag har en färdig utbildning för att jag 

känner att jag kämpade ganska hårt de andra två åren så det skulle jag verkligen göra. 

M2 anser att det skulle vara svårt att återuppta sina studier till frisör då det skulle kosta för 

mycket. För att få grundläggande behörighet till fortsatta studier behöver hon läsa in 

grundämnena på komvux först något hon anser tar för lång tid. Då intervjupersonen ser tid samt 

ekonomi som de största hindren för att kunna återuppta sina gymnasiestudier uppger hon att hon 

inte vet om hon skulle göra detta om hindren inte fanns. 

 

Jag vet inte, det beror på liksom hur det skulle funka bostad med jobb, var det skulle kosta att 

leva, man måste överleva också. 
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5. Analys  

I det följande kommer vi att analysera resultatdata utifrån vald litteratur, teorier och modeller 

som beskrivits i bakgrund. 

5.1 Skolans stöd 

Utifrån resultatdata framkom att skolans stöd ser olika ut och är beroende av vilken flexibilitet 

den enskilda skolan kan erbjuda. Det är också viktigt med vilket bemötande den unga mamman 

får från de professionella inom skolan för hur hon upplever sina möjligheter att gå klart. 

Gymnasieförordningen lagstadgar vilket stöd elever med särskilda behov har rätt till. 

Gymnasieskolan har som uppgift att erbjuda undervisning för enskilda elever. Elever med 

särskilda behov ska i möjligaste mån få den hjälp och stöttning som de behöver för att kunna 

slutföra sina studier. I gymnasieförordningen står det inget specifikt om gruppen unga mammor 

däremot reglerar den hur skolan ska agera övergripande för grupper som av någon anledning 

behöver särskilda stödinsatser.  

 Om det genom uppgifter från skolans personal, en elev, elevens vårdnadshavare eller på annat 

sätt framkommer att en elev kan ha behov av särskilda stödåtgärder, skall rektorn se till att 

behovet utreds. Om utredningen visar att eleven behöver särskilt stöd, skall rektorn se till att 

ett åtgärdsprogram utarbetas. Av programmet skall det framgå vilka behoven är, hur de skall 

tillgodoses samt hur åtgärderna skall följas upp och utvärderas. (Gymnasieförordningen, 

1992:394 kap.8 § 1a). 

Det stöd de intervjuade mammorna berättar att de har fått skiljer sig mycket från det stöd de 

intervjuade studie- och yrkesvägledarna säger att de ger. De intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna uppger individuella handlingsplaner, förlängd studiegång, möjlighet till 

hemstudier och reducerade program som stödåtgärder. Stödet som studie- och yrkesvägledarna 

beskriver varierar dock från skola till skola beroende på vilken flexibilitet och vilja till 

samarbete som finns. I de båda intervjuerna med unga mammor uttalas vilket stöd de hade velat 

ha men inte fått. Här nämns mer information om alternativen, mer tid att tänka över sitt beslut 

samt att ha någon på skolan att prata med. Utifrån de resultat vi fått fram fick inte de båda 

intervjuade mammorna något stöd för att fortsätta/återuppta sina gymnasiestudier. En förklaring 

skulle kunna vara att gymnasieskolorna där de unga mammorna har gått har brustit i 

engagemang och stöttning. En av de intervjuade mammorna uppgav att hon var för gammal för 

att återuppta sina gymnasiestudier då hon nu fyllt 20 år. Enligt gymnasieförordningen 

(1992:394) får en elev som avgått från gymnasieskolan innan utbildningen är slutförd och som 

önskar att återuppta det program de tidigare gått ges möjlighet till detta i mån av plats (ibid. 

kapitel 6:16§). I detta sammanhang uppgav också den intervjuade att hennes betyg var för 

dåliga för att återuppta studierna. Om detta är ett antagande hon själv gjort eller om det är 

information hon fått från skolan vet vi inte. Betydelsen av korrekt information från 

gymnasieskolan framstår som viktigt utifrån resultatdata.  
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Inom gymnasieskolan finns i många fall resurser för att stödja elever med särskilda behov 

exempelvis genom elevvårdsteam eller elevvårdskonferenser. Samverkan mellan de olika 

yrkesgrupperna på gymnasieskolan betonades i intervjuerna med studie- och yrkesvägledarna 

som viktigt för att underlätta för eleven att slutföra sina gymnasiestudier. Trots en 

samstämmighet kring vilka stödåtgärder som erbjuds och vilka yrkesgrupper som är involverade 

blir det tydligt att det ändå finns skillnader i hur man arbetar och underlättar för eleven att 

fortsätta/slutföra sina studier. Skillnaderna består i vilka yrkesgrupper som är involverade, vem 

som tar initiativet till planering, hur planeringen utformas samt vilken hjälp gymnasieskolan kan 

erbjuda. De intervjuade studie- och yrkesvägledarna uppger att det inte finns någon 

handlingsplan för hur man ska agera då en elev ska bli förälder. Istället utgår man från de 

individuella behoven hos eleven och gör en studieplan utifrån detta. Vilket stöd gymnasieskolan 

erbjuder blir därför delvis beroende av hur gymnasieskolan upplever att elevens behov av stöd 

ser ut. I detta perspektiv kunde en generell handlingsplan innebära att skolans stöd blev mer 

rationaliserat och likvärdigt. 

Inom gymnasieskolan krävs flexibilitet inom de olika yrkesgrupperna då det är viktigt att kunna 

erbjuda speciallösningar för gruppen unga mammor vilket också betonades av de intervjuade 

studie- och yrkesvägledarna. Gymnasieskolans fasta kursupplägg innebär en stelhet i 

planeringen av elevens fortsatta studiegång. Behovet av flexibla lösningar poängteras i 

ungdomsstyrelsens rapport men kräver ett ändrat regelsystem nationellt och en större kommunal 

flexibilitet (Ungdomsstyrelsen, 2009:1). Resultatdata visar också att det är viktigt med en 

positiv inställning från skolans personal och vilja att stödja de unga mammorna. Det är viktigt 

att få alla yrkesgrupper inställda på att eleven ska gå klart sin gymnasieutbildning, det är inte en 

fråga om utan när. Inställning och förhållningssätt hos de professionella som möter den unga 

mamman kan återspegla de rådande normerna i samhället vad det gäller ungt föräldraskap. I 

detta sammanhang är den professionellas förmåga till empati avgörande för förståelsen av hur 

den andre har det och för vilka förslag till lösningar som erbjuds. Ulla Holm menar att det krävs 

tre saker av en professionell hjälpare: kunskap om psykologiska och sociala förhållanden, 

självkännedom samt empati (Holm, U, 2001). Bemötandet av eleven kan få konsekvenser för 

hur eleven väljer att fortsätta eller avsluta sina studier. Utan ett stödjande klimat kan det, som 

våra resultatdata indikerar, innebära att de som blir gravida inte tror de har rätt att gå kvar eller 

att de t.o.m. borde sluta vilket också påpekas i Ungdomsstyrelsens rapport (Ungdomsstyrelsen, 

2009:1).  

5.2 Ekonomi ett hinder för fortsatta studier  

De intervjuade mammorna beskriver ålder, tid och ekonomi som hinder för att återuppta sina 

gymnasiestudier. Den ekonomiska aspekten framträder dock mer tydligt än tid och ålder. 

Ekonomi är viktigt då de unga mammorna saknar försörjning om de återupptar 

gymnasiestudierna. Att studera och samtidigt arbeta och ta hand om barn kändes omöjligt för de 

båda intervjuade mammorna.  Att bristande ekonomiskt stöd är ett problem för unga mammor 

visar också resultaten i studien Unga mammors röster (Stiftelsen kvinnoforum, 2003). De 

ekonomiska glappen som beskrivs i inledningen av denna studie innebär att gymnasieeleven står 

mitt i mellan två socialförsäkringssystem. Detta innebär att de unga mammorna måste arbeta för 

sin försörjning. Behovet av en trygg ekonomi för den unga mamman som vill gå klart sina 

gymnasiestudier beskrivs också i ungdomsstyrelsens rapport (2009). Då den unga mamman står 
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utan försörjning om hon vill återuppta och slutföra sina gymnasiestudier väljer hon många 

gånger istället att avstå. Det kan göras undantag så att även gymnasieelever kan få 

försörjningsstöd men detta varierar beroende på kommun och handläggare. Ungdomsstyrelsen 

ger därför som förslag att lagstiftningen bör klargöras för att få en rättvis och enhetlig 

bedömning (Ungdomsstyrelsen, 2009).  

5.3 Undersökningens rapport i jämförelse med 

Social Cognitive Career Theory 

Då skolan är en del av samhället finns också olika attityder till ungt föräldraskap representerade. 

Ungdomsstyrelsens rapport (2009:1) beskriver att unga föräldrar ofta möts av attityden att 

föräldraskapet innebär ett problem, såväl från anhöriga som från skolan och andra 

samhällsinstanser (ibid.). Ett negativt bemötande kan innebära ett försämrat självförtroende 

(Stiftelsen kvinnoforum, 2003) vilket vi tror kan påverka den forstsatta skolgången för den unga 

mamman. Resultatdata visar att skolans brist på stöd för de unga mammorna innebar att de 

valde att inte fortsätta sina gymnasiestudier. Självförtroende inverkar i sin tur på hur individen 

skattar den egna förmågan att klara av olika uppgifter. Vår tolkning blir att individuell 

självskattning kan ha betydelse för den unga mammans beslut att fortsätta eller avbryta sina 

gymnasiestudier. Enligt teorin Social Cognitive Career Theory (SCCT) är individens val 

avhängigt vilken tilltro individen har till sin förmåga att klara av uppgiften. Tilltron till den egna 

prestationsförmågan påverkar förmåga att sätta upp mål, med vilken insats det görs samt med 

vilken uthållighet. Ju mer den subjektiva självskattningen stärks, desto lättare har individen att 

sätta upp nya mål och handla efter dem (Höjdal, L & Poulsen, L, 2007). En av de intervjuade 

mammorna berättade att hon inledningsvis var intresserad av att fortsätta sina studier, kanske 

byta program eller få möjlighet att läsa på distans. Då skolan inte erbjöd någon sådan lösning 

valde hon istället att hoppa av och börja arbeta. Genom ett positivt bemötande och en tilltro till 

att eleven ska och kan klara av att fortsätta/avsluta sina gymnasiestudier, kan skolans personal 

medverka till att elevens tilltro till den egna förmågan stärks och att eleven blir övertygad om att 

det är möjligt och att resultatet kommer att gagna dem i framtiden. I detta sammanhang är de 

professionellas människosyn central då en negativ syn kan medföra ett bristande engagemang 

hos eleven medan en tilltro till elevens förmåga kan verka stimulerande och motiverande 

(Maltén, A, 2003).  Maltén menar att det inom skolan finns olika människosyn representerade 

vilka påverkar såväl ledarstil som inlärning hos eleven. Människosyn utgår ifrån om man ser 

individen som ett subjekt eller objekt och om man tror att motivation kommer inifrån eller 

utifrån individen. Det är därför viktigt att läraren får klart för vilken människosyn han/hon har 

och vilka konsekvenser den får för elevens självtillit och självbild (ibid.).   
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5.4 Undersökningens resultat i jämförelse med 

Careershipteorin 

För gruppen unga mammor har kontexten stor betydelse för huruvida de väljer att 

återuppta/avsluta sina gymnasiestudier. För de intervjuade mammorna i studien var valet 

avhängigt den information de fick samt hur de upplevde situationen utifrån rådande 

sammanhang. Enligt Careershipteorin gör ungdomar pragmatiskt rationella val då de enbart är 

rationella utifrån den egna horisonten, habitus och tillgängligt kapital. Valen är pragmatiska då 

de baseras på partiell information och fattas i en kontext då det inte kan separeras från 

bakgrund, kultur eller livshistoria (Hodkinson, P. & Sparkes, A, 1997). Val involverar också 

ofta fler personer än det väljande subjektet, för de unga mammorna i denna studie var valet även 

påverkat av att de nu hade en annan person att ta hänsyn till i och med moderskapet. 

De båda intervjuade mammornas val att hoppa av gymnasiet i samband med graviditet kan 

utifrån Careershipteorin ses som ett delvis rationellt val då beslutet bland annat baserades på 

känslor. Då M 2, utan föregående kontakt med skolan, fick ett brev hem där hon ombads att 

skriva på att hon ville sluta i och med graviditeten, blev hon arg och hoppade av. Känslorna tog 

överhanden. I efterhand ifrågasatte hon om hon ändå inte skulle ha tagit kontakt med skolan för 

att få en bättre överblick över situationen. Hade de intervjuade mammorna fått tillgång till 

adekvat information från gymnasieskolan om sina valmöjligheter och kunskap om alternativen 

hade kanske valet sett annorlunda ut. Utifrån de intervjuade mammornas horisonter var dock ett 

avhopp det enda rimliga alternativet. 

Socialt kapital utgör de relationer vi har till andra och hur relationerna ser ut. I resultatdata 

framkom det att socialt stöd i form av nära anhöriga, familj och vänner är viktigt för elevens 

möjligheter att fortsätta/avsluta sina gymnasiestudier. De intervjuade studie- och 

yrkesvägledarna beskrev hur ett stödjande socialt nätverk ger mamman förutsättningar för att 

kunna slutföra sina gymnasiestudier.  Även de intervjuade mammorna beskrev att goda 

relationer till den egna familjen var viktiga för hur de upplevde föräldraskapet.Hur den unga 

mamman försörjer sig är också en viktig aspekt för om hon har möjlighet att fortsätta/avsluta 

sina gymnasiestudier. Har den unga mamman möjlighet att få ekonomisk hjälp från sin 

ursprungsfamilj har hon större möjligheter att klara sin skolgång. Det ekonomiska kapitalet är 

bestämmande för andra kapital och avgör i vilken utsträckning den unga mamman kan påverka 

sin situation (Hodkinson, P. & Sparkes, A, 1997; Broady, D, 1991).  

Även det kulturella kapitalets betydelse kan härledas i intervjuerna. Den unga mammans 

motivation till fortsatta studier är delvis beroende av hennes tidigare studiebakgrund.  Var den 

unga mamman framgångsrik i sina studier före föräldraskapet är förutsättningarna större att hon 

även ska lyckas med studierna efter föräldraledigheten. För andra blir föräldraskapet en ny 

identitet som fyller en livsfunktion vilket enligt SYV 3 kan innebära att eleven väljer att hoppa 

av gymnasiestudierna. I examensarbetet Unga föräldrar: en kvalitativ studie sett utifrån 

professionellas perspektiv skriver författarna att moderskapet i sig upplevs som tillfredställande 

och en roll där man har möjlighet att lyckas.
10

   I detta perspektiv blir föräldraskapet en viktig 

                                                      

10 www.uppsatser.se  http://www.uppsatser.se/uppsats/9a00f8c432/ Hämtad: 2011-04-04 

http://www.uppsatser.se/
http://www.uppsatser.se/uppsats/9a00f8c432/
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vändpunkt i livet vilket enligt Careershipteorin påverkar den unga mammans habitus 

(Hodkinson, P. & Sparkes, A, 1997).  
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6.Slutsatser 

Syftet med studien var att ta reda på hur gymnasieskolans stöd ser ut för gruppen unga mammor 

att slutföra sina gymnasiestudier. Utifrån resultatdata och tidigare forskning och litteratur har 

följande slutsatser framkommit som svar på forskningsfrågorna. 

Forskningsfrågor som berör skolans förhållningssätt: 

 Hur kan gymnasieskolor underlätta för den unga mamman att slutföra sina 

gymnasiestudier? 

De lösningar som gymnasieskolorna kan utforma för att underlätta för den unga mamman att 

studera vidare är individuellt utformade och anpassade efter individ och kontext. Stödet 

gymnasieskolan ger ser olika ut från skola till skola och är beroende av vilken flexibilitet skolan 

har vad det gäller att utforma speciallösningar samt vilken vilja som finns inom de olika 

yrkesgrupperna som möter den unga mamman. Exempel på hur gymnasieskolan gör för att 

underlätta för den unga mamman är bland annat förlängd studiegång, en möjlighet att flytta om 

bland kurserna och möjlighet till distansstudier.  

 Hur kan de professionellas förhållningssätt inom gymnasieskolorna påverka de unga 

mammornas möjligheter och hur kan förhållningssättet verka hindrande för att 

fullfölja gymnasiestudier. 

Personlig inställning hos dem inom skolan som möter den unga mamman är av största vikt. 

Förhållningssättet bör vara positivt och välkomnande då bemötandet av den unga mamman 

påverkar hur eleven ser på sina möjligheter att avsluta sina gymnasiestudier. I detta 

sammanhang är förmåga till empati och vilken människosyn professionella har viktigt för att 

undvika att den unga mammans tilltro till den egna förmågan att slutföra sina studier 

undermineras.  

 

Forskningsfrågor som berör den unga mammans erfarenheter: 

 

 Vilka faktorer upplever den unga mamman som hindrande för att återuppta sin 

oavslutade gymnasieutbildning? 

Av de intervjuade mammornas berättelser utkristalliseras erfarenheter och faktorer som upplevs 

som hindrande för att återuppta gymnasiestudierna och avsluta gymnasieutbildningen. Ett stort 

hinder för de intervjuade var hur de skulle försörja sig under studietiden då försörjningsstödet 

upphör då de återupptar sina gymnasiestudier. En av de intervjuade uppgav sin ålder som ett 

hinder för att återuppta sina gymnasiestudier då hon nu hade fyllt tjugo år. Av detta kan vi dra 

slutsatsen att det är av största vikt med korrekt information kring vilka rättigheter eleven har och 

att unga mammor ska bli erbjudna stöd från gymnasieskolan i största möjliga utsträckning. 

Studie- och yrkesvägledarens roll och yrkeskompetens är i detta sammanhang betydelsefull då 

det är hon/han som har kunskap om vilka alternativ som finns och kan bidra till att eleven får 
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vidgade perspektiv. För de intervjuade unga mammorna var beslutet att sluta skolan ett svårt 

beslut som krävde kunskap om alternativen samt tid att reflektera över sin situation. Genom 

skolans stöd i form av vägledning blir möjligheterna större att eleven gör ett väl övervägt val.  

 

 Under vilka omständigheter upplever den unga mamman det möjligt att återuppta 

sin oavslutade gymnasieutbildning? 

Möjligheten att återuppta gymnasiestudierna där det avslutades ses som en önskan hos de båda 

intervjuade. Om möjligheten fanns att återuppta studierna där de avslutades och att man slapp 

gå om terminer eller kurser skulle ett återupptagande av studierna kännas mer lockande. Då 

ekonomi ses som ett hinder för att återuppta studierna skulle ett förbättrat ekonomiskt stöd till 

unga föräldrar utgöra förbättrade möjligheter och motivera de intervjuade unga mammorna till 

att slutföra sin gymnasieutbildning.  

 

Övriga slutsatser 

Slutsatser som är viktiga men som inte riktigt faller under forskningsfrågorna är att det 

ekonomiska systemet bör förändras så att undantag kan göras för att unga mammor ska ha 

möjlighet att avsluta sina studier på gymnasiet. Detta poängteras också i Ungdomsstyrelsens 

rapport (2009:1).  En annan slutsats som kan dras är att det behövs en nationell handlingsplan 

vad det gäller gymnasieskolans agerande för gruppen unga mammor då det framkommer att 

dessa gymnasieelever riskerar att bli felaktigt bemötta och behandlas olika beroende på vilken 

gymnasieskola de går på. Vikten av att omständigheterna kring unga föräldrar förändras så att 

de bidrar till att underlätta betonas i ungdomsstyrelsens rapport (2009:1). I rapporten beskrivs 

hur unga föräldrar inte hunnit avsluta sin utbildning eller har kort utbildning vilket medför en 

större risk för långvarigt utanförskap än i andra grupper. Bland unga som varken studerar eller 

arbetar utgör unga föräldrar mer än en fjärdedel. En högre andel kvinnor än män blir föräldrar 

före tjugo års ålder(ibid.). I detta hänseende blir uppgiften att förmå unga mammor att återta 

sina gymnasiestudier en viktig och angelägen uppgift för skolan och samhället i stort. 
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7.Diskussion 

I detta kapitel diskuteras vilka förtjänster och brister studien har utifrån det redovisade 

resultatet, metoden som använts samt vad studien kan bidra med i framtiden.  

7.1 Resultat 

De resultat som studien pekar på är inte unika eller nya i den meningen att de säger något nytt 

om hur skolan och samhället kan underlätta för unga mammor att slutföra sina gymnasiestudier. 

Denna studie erbjuder inte heller några nya lösningar som annan forskning inte tidigare har 

kommit fram till. Det som är nytt med denna studie är att den ger exempel på hur 

gymnasieskolor agerar och hur de skulle kunna agera för att underlätta för unga mammors 

möjligheter att återuppta/slutföra sin gymnasieutbildning.  

De rapporter vi tagit del av i ämnet unga föräldrar har studerat gruppen unga mammor i ett 

annat samhälleligt perspektiv eller utifrån andra professioners förhållningssätt. Förtjänsten med 

denna studie kan därför vara att den ger ett inifrånperspektiv på det stöd som gymnasieskolan 

ger eller skulle kunna ge. Studien fokuserar en liten grupp som inte är så synlig i samhället och 

som ofta blivit förbisedd i forskningen. Detta har inneburit att det inte funnits så mycket 

forskning att ta del av vilket medfört att vi fått förlita oss på det som ändå skrivits om unga 

föräldrar. Detta kan ha bidragit till att studien har färgats av det som redan tidigare sagts i 

ämnet. 

En brist med studien är att den endast fokuserar på ett litet antal gymnasieskolor och 

intervjupersoner vilket medför att studien på inget sätt kan sägas vara generaliserbar då 

resultaten endast kan tala för de undersökta gymnasieskolorna. Det strategiska urvalsförfarandet 

kan ifrågasättas då det kan vinkla resultatet. Av det ursprungliga 20-talet studie- och 

yrkesvägledare som tillfrågades om de ville delta tackade fyra ja. Kriteriet för att bli tillfrågad 

var att vägledaren skulle ha erfarenhet av att ha mött unga mammor i sitt arbete. En sidoaspekt 

av detta kan vara att endast vägledare med positiva erfarenheter tackade ja till att delta. Hade 

istället andra informanter, t.ex. rektorer eller lärare valts som informanter, hade resultaten 

kanske blivit annorlunda. 

Så här i efterhand ses forskningsfrågorna också i ett nytt perspektiv. Hur dessa formulerades och 

med vilket syfte de formulerades har ifrågasatts av oss som gjort studien. Kunskap har erhållits 

kring vikten av att vara noggrann och medveten i formulerandet av forskningsfrågor så att de 

täcker det problemområde och syfte som valts och att de ger svar på det som velat belysas. 

Marshall & Rossman menar att det ligger ett dilemma i formulerandet av forskningsfrågor då de 

på samma gång ska var tillräckligt generella för att möjliggöra ett utforskande samtidigt som de 

måste vara precisa i syfte att avgränsa studien (Marshall, C. & Rossman G., 2011). Vi upplevde 

det svårt att formulera forskningsfrågor som på samma gång var precisa men samtidigt 

tillräckligt vida för att vara forskningsbara. För att få en mer nyanserad bild av mammornas 

upplevelser av skolans stöd kunde ytterligare en mamma ha intervjuats. Svårigheter med att få 

tag i intervjupersoner gjorde att vi nöjde oss med två informanter vilka båda kom från samma 
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upptagningsområde. Detta medför att resultatet är baserat på information från två mammor med 

liknande erfarenhet av gymnasieskolans stöd. Det kan dock tilläggas att en ytterligare informant 

nödvändigtvis inte behövt innebära att resultatet blivit annorlunda.  

7.2 Metod 

Ett övervägande kring vilken metod som skulle användas skedde inledningsvis. Den kvalitativa 

metoden valdes då vi ansåg att den kunde ge en fördjupad förståelse för och kunskap om hur 

gymnasieskolans stöd ser ut för de unga mammornas möjligheter slutföra sina gymnasiestudier. 

En kvantitativ metod i form av enkätfrågor hade å andra sidan kunnat ge en större 

generaliserbarhet för resultatet då en större mängd data kunnat samlas in. Fördelen med en 

kvalitativ metod har varit att den gett möjlighet att omformulera intervjufrågorna då det 

behövts. Den har också gett möjlighet att ställa fördjupande frågor och på så sätt följa 

informantens berättelse utifrån deras perspektiv. Den semistrukturerade intervjumetoden har för 

oss inneburit att vi kunnat hålla oss till det syfte och forskningsfrågor som arbetet ämnat 

undersöka. En nackdel med en kvalitativ metod har varit att den ställer krav på forskarens 

intervjuteknik och erfarenhet av att intervjua. Att ställa följdfrågor som är relevanta och medför 

en fördjupad kunskap är något som tar tid att lära sig. Barron (1999) menar att det i forskning 

kring marginaliserade grupper krävs en medvetenhet kring maktförhållanden i samhället och 

mellan intervjuare och intervjuad. Forskaren måste ställa nya frågor för att förstå mekanismerna 

bakom de förtryckande krafterna i samhället. Om inte riskerar vi att endast återskapa en 

förutbestämd förståelse av den sociala verkligheten (Barron, K, 1999). Vid tillfällena då 

intervjuerna gjordes blev vi påverkade av mammornas berättelser vilka stod i kontrast till 

studie- och yrkesvägledarnas utsagor. Att de intervjuade mammorna inte fått något direkt stöd 

upplevde vi som uppseendeväckande och gjorde att vi blev berörda på ett personligt plan. Detta 

kan ha lett till att fokus i intervjuerna blev lite annorlunda än vad vi planerat. Uppföljande 

intervjuer hade kunnat ge oss en chans att ställa frågor vi inte kom på att ställa i stunden men 

detta fanns det inte tid för under uppsatsarbetet. Uppföljande intervjuer kunde också gjort att 

datamaterialet blivit för stort att hantera. En fördel vi ser med att använda en kvalitativ metod är 

att intervjuerna innebär en direktkontakt med informanten. Då vi intervjuat unga mammor som 

generellt ses som en utsatt grupp har speciell hänsyn kunnat tas till de etiska aspekterna. I våra 

kontakter med intervjupersonerna har respekt för de intervjuades integritet varit centralt. Under 

intervjuerna har vi informerat om att endast de frågor som informanten vill besvara ska 

besvaras. Detta är inte möjligt med en kvantitativ metod då forskaren inte vet hur enkäten, om 

en sådan använts, blir mottagen och hur den tolkas av informanten. Å andra sidan vet inte 

forskaren som använder en kvalitativ metod hur mötet faktiskt upplevts av informanten. Barron 

menar att kvalitativa studier inte behöver vara mer humanistiska än kvantitativa studier. 

Kvalitativa intervjuer bygger på olika intressen hos forskaren och informanten. Otydlighet kring 

syftet med intervjun och kring relationen mellan forskare och informant kan innebära att 

informanten får fel bild av vad forskaren kan bidra med. I en kvalitativ intervju filtrerar 

forskaren det som informanten säger vilket innebär att det som slutligen presenteras är färgat av 

forskarens intresse och förståelse av problemområdet (ibid.).  Så här i efterhand har vi funderat 

kring hur uppdraget från Stadsmissionen/Unga station påverkat det vi skrivit och hur vi skrivit. 

En medvetenhet kring att uppdraget till viss del har färgat vårt arbete, då det inneburit att 

studien fått en viss vinkling. Uppdraget har inte varit styrande men däremot kan det ha påverkat 

vilket syfte och forskningsfrågor vi valde för denna studie. 
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7.3 Framtid 

En slutsats vi drar utifrån vårt arbete är att det behövs en övergripande handlingsplan för vilket 

stöd som ska ges till gruppen unga föräldrar och i synnerhet till unga mammor då dessa riskerar 

att hamna i ett utanförskap. Hur gymnasieskolornas stöd till unga föräldrar ser ut skulle kunna 

vara ämne för en framtida kvantitativ studie vilket skulle öka resultatets generaliserbarhet. I 

detta avseende hoppas vi att denna studie har bidragit med en liten pusselbit att bygga vidare på. 

Ett förslag för framtida studier är hur gymnasieskolornas uppföljningsansvar för gruppen unga 

mammor ska se ut och konkretiseras. Då unga mammor är i riskzonen för att hoppa av 

gymnasiet finns det ett behov av ett uppföljningsansvar för att fånga upp denna grupp som 

annars riskerar hamna i ett utanförskap. Kommunerna har ett uppföljningsansvar för ungdomar 

som inte fyllt tjugo år och som inte går på gymnasiet. I en nyligen publicerad rapport från 

Skolverket beskrivs hur kommunernas uppföljningsansvar för unga som varken studerar eller 

arbetar i många fall brister.
11

 I vår mening är detta uppföljningsansvar speciellt viktigt för 

gruppen unga mammor, då de i egenskap av mamma lätt hamnar mellan olika samhällsinsatsers 

stödåtgärder. Det kan finnas en förvirring kring vem som har ansvaret för denna grupp: 

gymnasieskolan, kommunen eller arbetsförmedling? För att öka förutsättningarna för de unga 

mammorna behövs ett sektorövergripande samarbete vilket också betonas i ungdomsstyrelsens 

rapport (Ungdomsstyrelsen, 2009:1). För att minska riskerna för att en ung mamma inte får det 

stöd hon behöver krävs att samverkan systematiseras och sker utifrån den enskilde mammans 

behov. En modell för samverkan har utarbetats inom rehabiliteringsverksamheter där olika 

berörda aktörer regelbundet träffas i systematiserade flerpartsamtal kring den enskilde individen 

för att intensifiera samhällets resurser (Vahlne Westerhäll, L. m fl, 2009). Ett liknande 

samarbete mellan skolans personal och andra berörda instanser skulle kunna leda till att det 

upprättades en individuell handlingsplan med individen i centrum. För att öka stödet kring den 

unga mamman skulle ett arbetssätt likt det i The Strengths Model kunna fungera (ibid.). 

Modellen bygger på att det finns en kontaktperson, en Case Manager, som är individens stöd i 

alla hennes kontakter med olika instanser i samhället.  Case Managern utgår ifrån individens 

behov och förutsättningar och ska arbeta för att stärka individens självförtroende genom att peka 

på individens styrkor och förmågor (ibid.). För eleven skulle ett arbetssätt utifrån modellen 

innebära att rätt instanser, såväl inom som utanför skolan blev tillgängliga och engagerade i 

eleven och att hon fick det stöd hon behöver och efterfrågar. Hur detta arbetssätt skulle kunna 

utformas ser vi som ett möjligt ämne för framtida studier. Studie- och yrkesvägledare är den 

yrkesgrupp som kan vara eller redan är centrala i arbetet med unga mammor på 

gymnasieskolan. I detta hänseende är studie- och yrkesvägledarens inställning, förmåga till 

empatiskt bemötande och människosyn central. Det är därför viktigt med fortsatt fokus på detta 

i studie- och yrkesvägledarutbildningen för en medvetenhet och tolerans i mötet med elever i 

behov av stöd.  

                                                      

11 www.skolverket.se 

http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a24831;jsessionid=C12BF750CBD1758082D6332127CCE722 

Hämtad: 2011-0517 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/sb/d/4387/a24831;jsessionid=C12BF750CBD1758082D6332127CCE722
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Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide för Studie- och yrkesvägledare 

 

Tema: Handlingsplan 

- Hur agerar skolan vad det gäller elever som är blivande mammor? 

- Finns det en handlingsplan för hur skolan ska agera vid avhopp generellt? Hur 

ser den ut? 

- Berätta, vad händer/hur gör ni om det inte finns en handlingsplan. 

- Agerar du annorlunda om eleven är under eller över 18 år? 

- Hur ser samverkan ut mellan olika yrkesgrupper? 

Tema: Erfarenhet 

- Vilken är din erfarenhet av unga mammor som hoppat av? 

- Beskriv några Case du varit med om.  

- Har du varit med om situationer då det varit svårare att underlätta för mamman 

att återuppta sin oavslutade gymnasieutbildning? 

- Har du varit med om situationer då det varit lätt för den unga mamman att 

återuppta sin oavslutade gymnasieutbildning? 

- Tema: Framtid 

- Vad kan skolan göra för att underlätta för mamman att studera vidare/återuppta 

studier? 

-  Vilka hinder finns det för att underlätta för mammor att återuppta sina 

gymnasiestudier? 

- Hur skulle du vilja att skolan arbetade för att underlätta för unga mammor att 

återuppta sin oavslutade gymnasieutbildning? 

 

 

 



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide till unga mammor 

 

Tema: Skolans stöd 

- Hur fungerade skolans stöd i samband med ditt föräldraskap? 

- Vilka yrkesgrupper träffade du?  

- Fanns det någon samverkan mellan de olika yrkesgrupperna vad det gäller 

planering för din fortsatta skolgång? Hur såg den ut i sådana fall? 

Tema: Önskat stöd 

- Hur såg ditt behov av stöd ut? 

- Hur skulle skolan kunnat agera annorlunda i ditt fall? 

- Vad tycker du att skolan gjorde som var bra? 

- Vad tycker du att skolan gjorde som var mindre bra? 

Tema: Framtid 

- Hur ser du på dina möjligheter att studera vidare/återuppta gymnasiestudier? 

- Vad ser du för hinder för att återuppta studier? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3  

Brev till Studie- och yrkesvägledare  

 

 

Hej! 

Efter telefonsamtal den XXX. 

Vi är två studie- och yrkesvägledarstudenter vid institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Stockholms Universitet. Vi skriver vårt examensarbete nu under våren i ämnet unga föräldrar. 

Studien vill belysa studenters möjligheter att avsluta gymnasiestudier i samband med 

föräldraskap. I detta sammanhang kommer vi att undersöka hur gymnasieskolan förhåller sig 

och kan bidra till att underlätta studentens fortsatta studier. Vi tror att du som studie- och 

yrkesvägledare kan ha en central roll i mötet med dessa elever och insikt i hur arbetsgången ser 

ut/skulle kunna se ut. Om du har möjlighet att delta skulle vi gärna boka en intervjutid med dig. 

Intervjun beräknas ta max en timme i anspråk och skulle ske någon gång i vecka 14-15-16. Med 

ert medgivande kommer samtalet att spelas in. Ditt deltagande är givetvis frivilligt och du kan 

avbryta din medverkan närhelst du önskar. De uppgifter du lämnar behandlas konfidentiellt och 

ska inte gå att härleda till någon plats eller person. Eftersom vi har ont om tid för att genomföra 

vår studie skulle vi vara tacksamma för ett snabbt svar om du kan medverka eller inte. 

 

Med vänlig hälsning 

Lis-Marie Nilsson & Hanna Thun  

Vid frågor kontakta: 

Lis-Marie:  

Telefon: 070-380 72 45 

Signe1@hotmail.com 

Hanna: 

Telefon: 073- 932 13 54  

hannathun@hotmail.com 



 

 

Bilaga 4 

Missivbrev till unga mammor 

 

Hej! 

Vi har fått ditt namn av XXXX. Vi som skriver heter Hanna Thun och Lis-Marie Nilsson och 

studerar till Studie- och yrkesvägledare vid institutionen för pedagogik och didaktik vid 

Stockholms Universitet. Under våren skriver vi vårt examensarbete som kommer att handla om 

gymnasieskolans stöd för unga mammor att återuppta/slutföra gymnasiestudier. Vår fråga är om 

du kan tänka dig att ställa upp på en intervju där du får berätta om dina erfarenheter. Din 

medverkan är frivillig och du får avbryta ditt deltagande när som helst. Med ditt medgivande 

kommer vi att spela in intervjun för att inte gå miste om något som sägs. Intervjun behandlas 

konfidentiellt vilket innebär att det som senare skrivs i uppsatsen inte ska gå att härleda till 

någon speciell plats eller person. Att vi har tystnadsplikt innebär att ingen information om dig 

får röjas för någon utomstående. Intervjun beräknas ta max en timme och plats får du bestämma 

utifrån vad som passar dig bäst. Intervjuerna är planerade att ske någon gång i april. 

 

Vi hoppas att du vill medverka! 

 

Med vänlig hälsning 

Lis-Marie Nilsson och Hanna Thun 

Lis-Marie 070-3807245,  signe1@hotmail.com 

Hanna 073-9321354,  hannthun@hotmail.com. 



 

Stockholms universitet 

106 91 Stockholm 

Telefon: 08–16 20 00 

www.su.se 

 


