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Following footprints of resilient youth: successful educational 
trajectories and transition into higher education

▪ The research project aimed to examine the mechanisms and 

factors that contributed to the academic success of students 

from households with high and low educational background, and 

parents with migrant and non-migrant background.

▪ The research project focuses on how these students attained 

academic disposition that allowed to them to embark on a 

successful academic trajectory.

▪ 4-year project, qualitative longitudinal (Swedish Research 

Council)
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The participants

▪ The project targeted secondary schools in urbans areas that offered 

3-year programs that give university entrance qualifications. 

▪ The results are based on in depth interviews with 52 students in 

upper secondary school, 19 male and 33 female, 

▪ The sample is broad mix of students with different national 

backgrounds and mixed resources in terms of socioeconomic and 

educational capital.

▪ 35 students have parents with immigrant background, 

▪ 17 students have parents born in Sweden,

▪ 30 students have parents with higher education

▪ 22 students have parents with no higher education
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Analytical framework

▪ Ideational support – the ability of parents and other influential 

figures to inculcate a pro-academic norm in these students.

▪ Material support – material resources such as computer, tutor, 

home conditions, leisure activities etc.

▪ Bridging support – the linkage between ideational and material 

support (linking the child to others in their parents’ network).
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The focus of this specific study

▪ The presentation deals with a sub-theme on the students’ own  

experiences of schoolteachers that enable them to embark on a 

successful educational career

▪ We are particularly interested to identify:

▪ (i) what common traits the students attribute to the teachers they 

identified prompted  them to embark  on a successful school career, 

and 

▪ (ii) what these teachers did to spur the students to engage in their 

schoolwork
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Findings

▪ In the analysis of the empirical data, we identified the following 

qualities of teachers that the students in our study identified 

spurred them to embark on a successful school career: 

▪ (i) being structured, knowledgeable and disciplined, 

▪ (ii) being approachable, and 

▪ (iii) being understanding and caring
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A structured, knowledgeable and disciplined teacher 

▪ Traits that students identified that  spurred them to engage in 

their schoolwork  are teachers that are  structured, 

knowledgeable and disciplined.  Teacher who gives the students 

tips and strategies, and  who aware of their academic abilities, 

and adapts their teaching to the students’ needs.
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A structured, knowledgeable and disciplined teacher 

▪ Vissa lärare undervisar mycket strukturerat och dom är väldigt

strikta, inte på ett dåligt sätt, men mycket discipline och sånt. 

Dom bryr sig ocksdå om eleverna .och visa ... Är väldigt

individuella mot sina elever, dom har en väldigt speciell relation 

till och gör olika studieplaner, baserade på varje students behov

och sånt. Jag uppskattar det, att du får personlig hjälp och att

man inte utgår från att alla ligger på samma nivå. 

▪ Ja, jag har en lärare som jag tycker väldigt mycket om. Hon 

heter XXXX, det är min mattelärare. Hon är jätteduktig. Även 

fast, matte är nog mitt lite sämre ämne, samma sak med fysik.  

Just det här lite mer logiskt tänkande är jag inte så bra på. Men 

hon är väldigt bra på att lära ut, tycker jag så att, ja.
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A structured, knowledgeable and disciplined teacher 

▪ Ja, över allt annat handlar det om att lyssna, för då lär jag mig

mycket. Det var min mentor ... Som sa det. Om jag bara lyssnar

under lektionerna får jag minst ett C ... Därför lyssnar jag på

lektionerna och jag har också börjat att ta anteckningar – jag lär

mig verkligen nu.
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An approachable and inspiring teacher

▪ A critical quality the students identified are teachers that are 

approachable. These teachers, it seems, motivated them to 

engage in their schoolwork.
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An approachable and inspiring teacher

▪ Om man ska kategorisera vilka lärare, jag känner har hjälpt mig 

mest. Är det de lärare som jag upplever har trott på mig … och 

kanske har sagt någon gång att ja, jag vet din kapacitet. Då 

känner jag att jag är villig att jobba mycket hårdare för den 

läraren

▪ Hon [läraren] ger mig ganska bra feedback, hon säger jag vet att 

du kan klara allt det här, alltså och lite mer sånt där.

▪ Det är min mattelärare. Jag har ingen naturlig talang när det 

kommer till matte och jag tycker det är bara, nej. Jag känner att 

jag vill hoppa av ibland men hon motiverar mig att fortsätta.
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An approachable and inspiring teacher

▪ Han var otroligt entusiastisk, och så inspirerande när hanm hade 

sina lektioner och han var så bra på att få oss att förstå hur

saker och ting fungerar, som atomer och andra saker ... och det 

var tydligt att han brann för sitt yrke, så det var mycket kul. 

▪ Det är antagligen lärarna som har gjort mig intresserade av 

skolan. Vissa speciella lärare. Jag skulle inte säga att någon

lärare har sagt att ‘du kan gå långt’. Min drivkraft har kommit

innifrån.
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An understanding and caring teacher

▪ An understanding and caring teacher is a teacher who is 

emotionally and socially supportive. A teacher who sees the 

students when they are emotionally in distress, but also is 

interested in their students’ social life outside the school. 
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An understanding and caring teacher

▪ Jag är en ganska känsligt person, och läraren såg det. Ibland

kunde jag storgråta och då kom hon och satte sig brevid mig och

pratade med mig. Hon sa inte så mycket men hon visade att hon 

brydde sig – det var skönt att känna att hon, en lärare, stöttade mig.

▪ Hon [mentor] kommer vanligtvis på onsdagar bara för att prata med 

oss ... Det känns mycket bra. Det känns som att hon är mer en vän

än en lärare, men så bra på att lära ut, det känns som den perfekta

balansen..

▪ Dom [lärarna] är viktiga. Jag känner att jag kan prata med dom. Jag 

känner att om det är något jag vill prata om så kan jag prata med 

dom och dom kommer att lyssna.
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An understanding and caring teacher

▪ När jag gick på socialmötet skulle jag vara den här utsatta lilla 

flickan och sedan skulle jag gå på polismöte; så skulle jag 

liksom kunna svara på deras frågor. Så, skulle jag var en vän, så 

skulle jag vara en dotter till min mamma och så skulle jag vara 

en syster. Så skulle jag vara det var bara för mycket roller för 

mig. Men när jag kom till skolan så kände jag att jag kunde 

andas ut och få vara den jag vill vara …

▪ … men sedan hade jag liksom fantastiska lärare, som sa ’Sara 

du måste släppa masken nu och berätta för dina lärare vad du 

går igenom’ … och jag följde hennes råd.
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In conclusion – teacher quality

▪ (i) A first quality in teachers identified here was being structured, 

knowledgeable (good in their subjects), and acting and teaching 

with some dose of disciplining disposition.

▪ (ii) A second quality that inspired them to do well in school was 

being approachable. The “approachable teacher” takes the time 

to answer the students’ questions, listens to them and has 

confidence in them. 

▪ (iii) A third quality the students identified was the emotional and 

caring support some of the teachers gave their students when 

they needed something else than academic support. 
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In conclusion – teacher-student-relations

▪ (i) The dispositions and qualities identified are not attributed to a 

single teacher.

▪ (ii) The qualities are different expressions of the relationship 

between the teachers and the students – how the teacher 

relates to the students and what the student appreciates in the 

teacher’s disposition. 

▪ (iii) Their school success is not only about learning how to play 

the game, its also a matter of the teachers being attentive to the 

students’ needs and support them in their schoolwork. 


