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Sammanfattning 

Sveriges utbildningssystem präglas av valfrihet, vilket kräver att elever har information och 

kunskap om olika valalternativ. Forskning som undersökt utbildningsval har ofta fokuserat 

på elever i allmänhet och mer sällan uppmärksammat elever som är nya i det svenska 

utbildningssystemet. Uppsatsen syftar till att undersöka hur nyanlända elever på 

Språkintroduktionsprogrammet upplever sina valmöjligheter och hur de navigerar på den 

svenska utbildningsarenan. Ett särskilt fokus riktas mot hur tillgångar kopplade till familj, 

sociala kontakter och nuvarande skolsituation påverkar valet av gymnasieprogram. 

Materialet, som består av elva kvalitativa intervjuer med nyanlända elever, analyseras med 

utgångspunkt i Pierre Bourdieus begrepp kapital, habitus och praktiskt sinne. Resultatet 

visar en varierad bild av tankar och upplevelser av att välja gymnasieutbildning. Eleverna 

har olika bakgrund och tillgångar som tillsammans samspelar i orienteringen mellan olika 

valalternativ. Sammanfattningsvis visar studiens resultat att elevernas val påverkas mer av 

sociala kontakter än av familj och skola. Det visar också att elevernas ekonomiska situation 

påverkar valen som görs. Familjens utbildningsbakgrund verkar ge avtryck på elevernas 

tilltro till utbildningssystemet, men fungerar inte som informationskälla för elevernas val. 

Skolans studie- och yrkesvägledning har liten betydelse, men resultatet pekar på att lärares 

undervisning kan ha inverkan på vad eleverna ser som möjligt. Eleverna har generellt litet 

kulturellt kapital, och vad de ser som möjligt och vilka val som görs beror på det sociala 

kapitalets volym. Vilka tillgångar de sociala kontakterna besitter har i denna studie visat sig 

spela stor roll i orienteringen mellan olika val.  
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Kapitel 1 Inledning 

Det svenska utbildningssystemet präglas av valfrihet, i synnerhet vid övergången mellan olika 

utbildningsnivåer. Detta ställer krav på att elever och deras familjer kan orientera sig mellan olika 

alternativ. I tidigare analyser av ungdomars uppfattningar om gymnasievalet framstår valet som 

svårtillgängligt och utmanande eftersom det kräver stor mängd information och förmåga att väga 

olika alternativ mot varandra. Olika bakgrundsfaktorer, såsom kön, socioekonomisk och etnisk 

bakgrund samt institutionella ramar, verkar samspela och påverka valet av gymnasieutbildning 

(Skolverket, 2012). Systemet ställer krav på att man måste känna till och informera sig om hur 

man navigerar i det, vilket kan vara svårt om man är ny i systemet.  

Till följd av flyktingkrisen år 2015 har antalet nyanlända1 i Sverige ökat (Nordforsk, 2017). 

Detta speglas också i skolans värld, då antalet elever på Språkintroduktionsprogrammet (Sprint) 

ökade med 90,7 procent mellan läsåret 2015/2016 och 2016/2017 (Skolverket, 2017a). Sprint är 

ett introduktionsprogram med särskilt fokus på att utveckla de svenska språkkunskaperna. På 

programmet får de nyanlända ungdomarna möjlighet att läsa in grundskolebehörighet i syfte att 

söka en gymnasieutbildning2 och därmed övergå till ordinarie svensk skolform (Skolverket, 2018).  

Det finns en stor mängd forskning om skola och utbildningsval som visat på betydelsen av 

elevernas bakgrundsfaktorer. Detta har ofta analyserats utifrån Pierre Bourdieus 

utbildningssociologiska teori där skolsystemet tycks bidra till en reproduktion av sociala olikheter. 

Endast ett fåtal av dessa studier fokuserar på nyanländas möjligheter och förutsättningar i 

förhållande till det svenska skolsystemet (se Sharif, 2017). Det tycks med andra ord finnas en brist 

på studier som fokuserar på nyanlända elevers egna upplevelser av att gå på Sprint och deras 

möjligheter att ta sig vidare i utbildningssystemet (Nilsson Folke, 2017, s. 105; Sharif, 2017, s. 

166; Bunar, 2010, s. 16). Uppsatsens bidrag är att fokusera intresset på en grupp som tidigare inte 

fått så mycket uppmärksamhet inom Bourdieuinspirerade utbildningssociologiska studier. Med 

anledning av denna forskningslucka riktas vårt intresse mot hur elever på Sprint resonerar och 

tänker kring sin nuvarande skolsituation samt kommande framtidsval gällande utbildnings- och 

yrkesval.  
                                                

1 Enligt skollagen (SFS 2015:246) anses en nyanländ elev vara en elev som tidigare bott utomlands och under 
skolålder anlänt till Sverige. Efter fyra år i svensk skola anses eleven inte längre vara nyanländ.  
2 Gymnasieutbildning hänvisar i denna uppsats till antingen ett nationellt gymnasieprogram på en gymnasieskola eller 
en motsvarande gymnasieutbildning på Komvux.  



 

 

2 

 

Som blivande samhällskunskapslärare finner vi även ämnet intressant utifrån en 

ämnesdidaktisk synvinkel, eftersom lärares förhållningssätt och undervisningsupplägg påverkar 

hur snabbt eleverna tar sig vidare till ordinarie skolform (Skolinspektionen, 2017).  

Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att undersöka hur några elever som är nya i en svensk 

skolkontext navigerar i ett utbildningslandskap och hur olika tillgångar påverkar navigationen. Vi 

vill särskilt rikta fokus mot elevernas egna tankar och föreställningar kring vilka valmöjligheter 

som finns och syns samt hur utbildning, ekonomi och kontaktnät påverkar besluten. För att 

uppnå syftet utgår vi från följande frågeställningar:  

● Vilka utbildningsval ser eleverna som möjliga och vilka val görs?  

● På vilka sätt kan familj och andra sociala kontakter påverka eleverna i deras val?  

● Hur upplever eleverna att skolan påverkar valen och valmöjligheterna? 

Uppsatsens disposition 
För att skapa förståelse för den tradition denna uppsats placerar sig inom presenteras först 

uppsatsens teoretiska ramverk. Då många tidigare studier utgår från samma begrepp presenteras 

därefter det forskningsläge studien placeras inom. Sedan redovisas våra urvals-, insamlings- och 

analysmetoder. Därefter följer en presentation av studiens resultat och analys som bearbetas med 

hjälp av Bourdieus begrepp. Till sist sammanfattas och diskuteras uppsatsens slutsatser, och 

resultaten ställs i relation till tidigare forskning, teori och metod. I kapitlet diskuteras även 

implikationer för framtida forskning och praktik. 
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Kapitel 2 Teoretisk utgångspunkt 

Denna studie använder sig av Pierre Bourdieus begrepp, vilka ofta har använts för att förklara 

individers ageranden inom utbildningssystem som präglas av dolda maktdimensioner. Begreppen 

har använts för att förstå spänningen mellan individ och social struktur och har kunnat visa hur 

utbildningssystemet reproducerar social ojämlikhet. Flera svenska studier har med hjälp av 

Bourdieus begrepp förklarat varför olika samhällsgrupper tar olika vägar genom systemet. De har 

mer sällan använts för att studera nyanlända elever inom skolan. Avsnittet inleds med en 

översiktlig bakgrund till Bourdieus övergripande teoretiska ramverk och fördjupas sedan med 

förklaringar av begreppen kapital, habitus och praktiskt sinne.  

Hur individer navigerar i ett utbildningssystem 
Bourdieu har i sina undersökningar av det franska utbildningssystemet kopplat frågor om makt 

och individers förutsättningar till en skolkontext och har genom det visat hur utbildningssystemet 

reproducerar sociala olikheter (Broady, 1998, s. 3). Hans begrepp skapar tillsammans en helhet 

och förstås i relation till varandra (Broady, 1991, s. 462). Begreppen gör det möjligt att samman-

koppla de individuella handlingarna och den sociala världens strukturella dimensioner. En viktig 

utgångspunkt i Bourdieus sociologi är att individer agerar, värderas och positioneras inom olika 

fält där individernas tillgångar bidrar till deras position på fältet. Fältbegreppet kommer inte 

användas som analysverktyg i denna uppsats, men kommer ändå beskrivas övergripande eftersom 

begreppet är grunden för hur kapital, habitus och praktiskt sinne hanteras, värderas och formas. 

Ett fält kan förklaras som ett slags autonomt minisamhälle där olika tillgångar tillskrivs olika 

värden beroende på vilket fält vi befinner oss inom. Varje fält har sina egna regler, vilket innebär 

att en tillgång som har högt värde i ett fält inte nödvändigtvis kan användas som resurs i ett annat 

fält. Individer positioneras därmed inom fältet vilket gör att individer får en överordnad eller 

underordnad position beroende på vilka tillgångar som tillskrivs värde inom ett visst fält. Med 

andra ord får vissa individer en dominerande position medan andra får en dominerad sådan. Hur 

någon agerar inom ett fält är därmed ett resultat av den position individen får inom fältet. 

Positionen och agerandet inom fältet är i sin tur ett resultat av individens kapitalinnehav, habitus 

och praktiskt sinne, vilka presenteras nedan (Bourdieu & Wacquant, 1992, s. 97–98).  
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Kapital 

Ett av Bourdieus mest grundläggande begrepp är kapital. Begreppet hänvisar till en idé om att 

individer besitter tillgångar av olika slag som påverkar deras förutsättningar att navigera i, samt få 

tillträde till, olika miljöer. Kapitalbegreppet kan delas in i tre huvudsakliga typer av resurser: 

ekonomiskt kapital (pengar och ägande), kulturellt kapital (språk och utbildning) och socialt 

kapital (sociala nätverk, familje- och vänskapsband) (Bourdieu, 1997, s. 46–47; Broady, 1998, s. 

3). Oavsett kapitalform har alla den gemensamma egenskapen att de är överförbara och kan 

konverteras från en kapitaltyp till en annan (Bourdieu, 1997, s. 54). Socialt kapital kan till exempel 

leda till ett arbete med hög inkomst, vilket då genererar ett större ekonomiskt kapital. 

Konverteringen möjliggör för individer att använda en kapitaltillgång för att få andra tillgångar, 

utan att något av det ursprungliga kapitalinnehavet förbrukas (Broady, 1998, s. 19). Detta visar 

även på kapitaltillgångarnas samverkande funktion.  

Nedan följer en fördjupad beskrivning av kulturellt kapital och socialt kapital då dessa visat 

sig vara centrala för utbildningsframgångar. Båda kapitaltyperna är sammankopplade med 

möjligheten att få information om och förmågan att navigera i utbildningssystemet. 

 

Kulturellt kapital 

För att förstå betydelsen av det kulturella kapitalet kan det kontrasteras mot det ekonomiska 

kapitalet: ”Om man tillhör överklassen men inte har pengar, vad har man då?” skriver Broady, 

och “Ett svar på den frågan ger besked om vad det kulturella kapitalet är.” (Broady, 1998, s. 7). 

Citatet synliggör det kulturella kapitalets funktion som maktresurs och statusmarkör där den 

kulturella formen av kapital kompenserar för ett mindre ekonomiskt kapitalinnehav. Det 

kulturella kapitalet hänvisar till de tillgångar som i en social kontext får en viss status och ett slags 

symboliskt värde. Typiska sådana tillgångar är språkkunskaper, särskilda examina eller kännedom 

om utbildningsväsendet (Bourdieu, 1997, s. 47–48). Andra exempel är kulturkännedom eller 

vetskap om hur man bör bete sig i olika situationer, vilket till stor del beror på individens sociala 

bakgrund (Broady, 1998, s. 3). Bourdieu använder ibland informationskapital som synonym till 

kulturellt kapital, eftersom han menar att det finns ett samband mellan att vara välinformerad och 

att inneha ett stort kulturellt kapital. Information och kunskap om hur man ska värdera olika val 

på utbildningsmarknaden och i yrkeslivet är därför starkt kopplade till elever och deras föräldrars 

kulturella kapital (Broady, 1998, s. 8). I denna uppsats används begreppet kulturellt kapital med 

den tonvikt som begreppet informationskapital tydliggör, det vill säga, en slags handlingslogik 
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utifrån den information och kunskap individer har om de spelregler som gäller på 

utbildningsarenan.  

För att tydliggöra det kulturella kapitalets verkan inom olika sociala kontexter menar Ida 

Lidegran (2009, s. 39) att mer specifika kapitalformer inom kulturens sfär ibland måste urskiljas. 

Ett begrepp hon fördjupar förståelsen för är utbildningskapital. Det syftar på de tillgångar som 

förvärvas genom utbildningssystemet, men också vetskapen om vilka val som är värdefulla inom 

det. Det kan exempelvis röra sig om betyg och examina (förvärvat utbildningskapital) eller en, 

från familjen, införlivad förståelse för hur reglerna inom systemet fungerar (nedärvt utbildnings-

kapital). Hur mycket utbildningskapital en elev har kan därmed avgöras med vetskap om 

föräldrarnas utbildningsbakgrund eller tidigare skolerfarenheter och betyg, men även hur elever 

pratar om utbildning och vilket stöd de får hemifrån. Utbildningssystemets reproducerande 

funktion i förhållande till det kulturella kapitalet är ett centralt tema i Bourdieus teorier. Kulturellt 

kapital är avgörande för att kunna vandra uppåt i utbildningshierarkin; av särskild vikt är sådan 

information eller sådana dispositioner som bekräftas av och följer vad han kallar 

“utbildningsinterna kriterier” (Bourdieu, 1991, s. 279–280). Utbildningskapital kan därför ses som 

en specifik form av det kulturella kapitalet som får värde och ackumuleras på utbildningsfältet 

(Lidergran, 2009, s. 39; Broady, 1998, s. 5).  

En viktig komponent i det kulturella kapitalet är språket. Bourdieu menar att språket inte 

endast ska ses som ett kommunikationsverktyg, utan också som något som avgör hur väl man 

kan hantera komplexa strukturer (översatt till vår studie: exempelvis att klara Sprint och göra ett 

gymnasieval). Språkligt kapital innefattar dels kunskaper i själva språket, dels hur man använder 

det, eftersom språkanvändning kan avslöja hur väl förtrogen man är med det “bildade” sättet att 

tala och föra sig på. I studier av det franska utbildningssystemet har Bourdieu visat att språket 

används som utgångspunkt vid bedömning och betygsättning i alla ämnen, vilket gör att elevernas 

språkliga kompetens påverkar dem genom hela skoltiden (Bourdieu & Passeron, 2008, s. 120–

121). 

 

Socialt kapital 

Möjligheten att profitera sitt utbildningskapital beror ofta på en individs sociala kapital. Det 

sociala kapitalet visar sig genom familje- och vänskapsband samt andra sociala nätverk. Därmed 

är det en kapitalform som varken låter sig lagras i materiella tillgångar eller kulturella institutioner, 

men som däremot kan generera dessa genom konvertering. Ett exempel är hur en nära relation 

med en släkting kan leda till en anställning, som i sin tur ökar det ekonomiska kapitalet. Man kan 
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också uttrycka det som att socialt kapital ofta är nödvändigt för att en tillgång, till exempel hög 

utbildning, ska kunna ge avkastning (Broady, 1998, s. 14). Det sociala kapitalet bygger på 

ömsesidigt erkännande och en individs innehav av socialt kapital påverkas av nätverkets samlade 

kapitaltillgångar, det vill säga hur stora eller små kapitaltillgångar de sociala kontakterna har 

(Bourdieu, 1997, s. 52–53).  

 

Habitus och det praktiska sinnet  

Ett begrepp som är nära sammankopplat med kapital är habitus. Kortfattat och något förenklat 

kan habitus förklaras som en förkroppsligad form av kapital. Mer specifikt hänvisar begreppet till 

hur individers föreställningar och sätt att agera påverkas och genereras av nedärvda och 

förvärvade tillgångar och dispositioner, såsom erfarenheter, minnen, drivkrafter och intressen. 

Habitus påverkan på handlingar är inte alltid möjliga att observera eftersom påverkan ofta är 

omedveten (Bourdieu, 1990, s. 53). Den införlivade habitus styr instinktivt hur individen tänker 

och känner i olika situationer (Broady, 1998, s. 16).  

En viktig egenskap i habitus är den harmoni som den eftersträvar. Habitus har en tendens att 

locka fram sådant beteende som är passande i förhållande till spelplanens regler. Den sociala 

miljön sätter därmed gränser för hur individer kan agera, där vissa beteenden accepteras och 

andra blir negativt sanktionerade (Bourdieu, 1990, s. 55–56). Habitus söker sig då till situationer 

där den blir bekräftad och förstärkt, det vill säga där individers ageranden inte blir ifrågasatta 

(Bourdieu, 1990, s. 61). De strategier som används av individer kan därmed förklaras av mötet 

mellan habitus och de sociala omständigheter som individen möter. Om harmoni skapas mellan 

dessa känner individen tillhörighet till den sociala miljön, medan en obalans mellan habitus och 

den sociala kontexten kan resultera i att individen undviker sådana sammanhang. Habitus kan 

visserligen förändras, men då den formats under lång tid är det en seglivad process (Broady, 1991, 

s. 231). Den mest effektiva strategin blir därför att söka sig till sammanhang där individens 

habitus känner igen sig, snarare än där det tvingas till förändring. Olika ageranden, exempelvis att 

välja en viss gymnasieutbildning, kan därmed kopplas till individers olika habitus (Broady, 1991, s. 

227–228) 

I mötet mellan habitus och de faktiska sociala omständigheterna aktualiseras Bourdieus 

begrepp praktiskt sinne, vilket är kopplat till hur individer agerar. Enligt Bourdieus teoretiska 

system består den sociala världen av olika fält, där varje fält har sina egna spelregler (Bourdieu & 

Wacquant, 1992, s. 97–98). En individs praktiska sinne är det som kopplar habitus till fält och 

förklaras ofta som en slags speluppfattning. Det handlar om att ha en känsla för vilka regler som 
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gäller på ett specifikt fält och att kunna göra ändamålsenliga val utifrån hur spelet uppfattas. Det 

praktiska sinnet styr således vad som görs i olika situationer och kan förklara varför möjligheter 

blir synliga för vissa, medan de förblir osynliga för andra (Bourdieu, 1999a, s. 37–38). I en 

utbildningskontext blir det praktiska sinnets funktion tydligt: 
 

Rörelserna på skolvärdenas börs är inte lätta att förutse, och de som genom sin släkt, sina 
föräldrar och syskon osv eller genom sina bekanta kan dra nytta av upplysningar om 
utbildningsvägarna och skillnaderna mellan de olika utbildningarnas aktuella och potentiella 
avkastning, kan göra bättre investeringar i sin utbildning och få större utbyte av sitt kulturella 
kapital. På detta sätt kan framgång i skolan och i det sociala livet återknyta till den sociala 
bakgrunden. (Bourdieu, 1999a, s. 38) 

 

Bourdieu konkretiserar det praktiska sinnets roll i förhållande till en skolmarknad som blir allt 

mer diversifierad. Vilka val som görs påverkas av individens kapital, habitus och praktiska sinne, 

det vill säga individens känsla för och förmåga att uppfatta fältets, både skrivna och oskrivna, 

regler. Hur någon agerar är således ett resultat av individens habitus och kapitaltillgångar, samt 

hur väl dessa stämmer överens med fältets regler (Broady, 1998, s. 20).  

Teoretisk relevans och användning  
Utgångspunkten för denna studie är att ovanstående beskrivna begrepp hör ihop och kan 

användas för att förstå vad som påverkar individers sätt att tänka, känna och agera. Elevernas 

nedärvda och förvärvade kapital kan ge förklaringar till vad eleverna värdesätter och hur de 

känner sig värderade i en skolsituation som är ny för dem. Det praktiska sinnet kan ge förståelse 

för hur eleverna orienterar mellan olika alternativ, baserat på den känsla för spelet som 

kapitalinnehav och habitus lagt grund för. Begreppen kan därmed användas för att förstå varför 

elever ser vissa val som möjliga och andra omöjliga, samt hur synen på valmöjligheter påverkas 

utifrån det värde elevernas tillgångar har på den svenska utbildningsarenan.  
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Kapitel 3 Tidigare forskning 

Utbildningsval är ett centralt tema i utbildningssociologiska undersökningar. Det finns därför en 

stor mängd forskning på området, vilket här beskrivs övergripande. Å ena sidan finns studier som 

intresserar sig för utbildningsval i allmänhet, där frågor om valets betydelse för specifika grupper 

inte får lika stort utrymme; å andra sidan studier som har uppmärksammat utbildningsval bland 

dominerade grupper, såsom individer med utländsk bakgrund3 och/eller individer från mindre 

privilegierade samhällsklasser. Den sistnämnda forskningskategorin – som är mindre omfattande 

– ligger närmare vår egen undersökning, men för att förstå särdragen i de grupper som här 

studeras är det nödvändigt att även redovisa hur utbildningsval har studerats på ett mer allmänt 

plan. Detta kompletteras med studier som undersöker nyanländas skolsituation, eftersom det är 

mer beforskat. Även dessa aspekter är centrala för elevers möjligheter att ta sig vidare i 

utbildningssystemet och hur elever ser på olika valalternativ. Forskningsläget presenteras i två 

teman: familj och sociala kontakters betydelse för vad elever väljer, respektive skolans påverkan 

på utbildningsvalet.  

Betydelsen av familj och sociala kontakter  

Det nedärvda kulturella kapitalet – familjebakgrundens påverkan 

Den stora mängd forskning om utbildningsval, både i allmänna och specifika termer, har ofta 

gjorts mot bakgrund av att tidigare studier visat att den valfrihet som präglar det svenska 

utbildningssystemet ökar den etniska och socioekonomiska segregationen inom skolan (Forsberg, 

2018, s. 49; Ambrose, 2016, s. 234; Bunar & Ambrose, 2016, s. 48; Trumberg, 2011, s. 277–288). 

Många svenska studier som intresserat sig för skolsystemets valfrihet och dess konsekvenser har 

använt Bourdieus teoretiska begrepp för att synliggöra individers beslut och handlingar i relation 

till utbildningsfältet. Vilka val elever gör och ser som möjliga gällande utbildning och framtida 

yrken kopplas ofta till bakgrundsfaktorer, i synnerhet elevers familjebakgrund (Lidegran, 2009, s. 

234; Skawonius, 2005, s. 331).  

                                                
3 Med utländsk bakgrund menas elever som antingen själva är födda utomlands eller elever vars båda föräldrar är 
födda utomlands. Definitionen utgår från SCB:s riktlinjer för redovisning av statistik gällande personer med utländsk 
bakgrund (SCB, MIS, 2002, s. 10).  
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En vanlig förklaring till utbildningssystemets diversifierande effekter är att elevernas 

familjebakgrund påverkar valet av skola och gymnasieprogram. Studier som undersökt skol- och 

utbildningsval i allmänhet pekar på att mängden nedärvt och ackumulerat kapital, främst det med 

symboliskt värde, styr valet (Forsberg, 2018, s. 41; Bunar & Ambrose, 2016, s. 47, Ambrose, 

2016, s. 234; Lidegran, 2009, s. 234; Skawonius, 2005, s. 331). 

Lidegran (2009, s. 232–236) har fokuserat på hur sociala grupper med stort utbildnings- eller 

ekonomiskt kapital använder sig av utbildningssystemet för att alstra ytterligare utbildningskapital. 

Hennes resultat visar att utbildningskapital är av stor vikt genom hela utbildningskarriären och att 

det styr de val som elever gör i övergången mellan utbildningsnivåer. Familjer med stort 

utbildnings- och/eller ekonomiskt kapital ger sina barn en naturlig känsla för att göra selektiva val 

och att hålla många potentiella vägar öppna. Samtidigt har dessa familjer högre tilltro till 

utbildningens avkastning, vilket inverkar på elevernas kommande utbildningsval.  

I Charlotte Skawonius avhandling Välja eller hamna (2005, s. 331) undersöks hur familjer 

resonerar vid val av grundskola. Även hon drar slutsatsen att det främst är de resursstarka 

familjerna, det vill säga de med en stor mängd kulturellt kapital, som framför allt drar nytta av 

valet. Att valfriheten framför allt är till nytta för resursstarka grupper framkommer även i 

internationell forskning om skolvalets konsekvenser (Stuart Wells, 1997, s. 437; Waslander & 

Thrupp, 1997, s. 455). Skawonius (2005, s. 332–333) påvisar att habitus är en stark kraft i 

orienteringen bland val och att det påverkar elevers uppfattning om vilka valalternativ som finns. 

Elevers habitus tenderar att formas efter deras etniska och socioekonomiska bakgrund, vilket i sin 

tur påverkar deras uppfattning om olika valmöjligheter. Internationella studier visar att elever från 

låginkomst- och minoritetsgrupper tenderar att antingen överkompensera eller helt välja bort 

högre studier till följd av den känsla habitus genererar (Stuart Wells, 1997, s. 437). Forskning på 

elever från familjer med lägre socioekonomisk status i England har visat att elever med starkt 

stöd hemifrån, eller där någon annan i familjen tidigare utbildat sig, oftare väljer att studera vidare 

(Hutchings & Archer, 2001, s. 88).  

När man undersökt skolval för elever med utländsk bakgrund pekar resultaten på att deras 

utbildningskapital inte tillskrivs samma värde i Sverige (Forsberg, 2018, s. 41; Ambrose, 2016, s. 

232–234). Hassan Sharif (2017, s. 168–169) som specifikt studerat nyanlända ungdomar bekräftar 

detta resultat. I den studerade gruppen fanns hos samtliga ett stort utbildningskapital från 

ursprungslandet, vilket inte kunde användas i det svenska utbildningssystemet. Jämsides med 

ungdomarnas medvetenhet kring bristen på ett giltigt utbildningskapital fanns höga utbildnings-

ambitioner, där det fanns en genomgående positiv inställning till högre utbildning. Genom att 
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dela in ungdomarna i å ena sidan en kulturell medelklass och å andra sidan en ekonomisk medel- 

och arbetarklass visar dock Sharif att förväntningarna om högre utbildning efter gymnasiet har 

olika källor. Ungdomarna från den kulturella medelklassen uttryckte upplevelsen av en tydlig 

förväntan från föräldrarna att studera vidare direkt efter gymnasiet. Den andra gruppen 

ungdomar hade genom släktingar i Sverige, och genom deras investering i och avkastning från en 

svensk högre utbildning, lyckats nå högre status i Sverige än vad de först väntat sig (Sharif, 2017, 

s. 172–173). Att familjens syn på utbildning påverkar nyanlända ungdomars utbildnings-

ambitioner framkommer även i andra studier. Enligt eleverna själva är målet om vidare studier 

ofta sammankopplat med möjligheten att “få ett bättre liv” än föräldrarna (Sarstrand Marekovic, 

2016, s. 155).  

Tidigare forskning har även behandlat familjens påverkan på utbildningsval med hänseende 

till deras roll som informationskälla. I allmänhet har man kunnat se att föräldrars engagemang 

och kunskap påverkar barnens skol- och utbildningsval (Bunar & Ambrose, 2016, s. 44; 

Skawonius, 2005, s. 321). I en studie där elever tillfrågats om vilka personer som är betydelsefulla 

för deras gymnasieval framstod familjen som viktigast, vilket särskilt betonades hos elever med 

utländsk bakgrund. Dock poängteras att valet till sist ändå var upp till eleven själv (Dresch & 

Lovén, 2010, s. 45–47). För gruppen nyanlända elever har studier visat att föräldrarnas kunskap 

om utbildningssystemet sällan är tillräcklig för att kunna hjälpa barnen i valet av utbildning 

(Sarstrand Marekovic, 2016, s. 155).  

 

Det sociala nätverkets betydelse för utbildningsval 

Vänners funktion vid gymnasieval har visat sig vara av stor vikt för elever oavsett bakgrund. En 

svensk studie som riktat in sig på hur vänner påverkar utbildningsval visar bland annat att 

sannolikheten att välja en akademisk utbildningsväg genom gymnasievalet ökar om elevens 

vänner också väljer en sådan (Rosenqvist, 2018, s. 20). Lokala skolnormer och ensidig 

information verkar leda till att vänner väljer liknande vägar.  

I amerikansk forskning om nyanlända elevers utbildningsval uppkommer liknande mönster. 

Dock poängteras att ungdomar som immigrerat ofta går i segregerade skolor och därför sällan har 

nätverk av vänner som besitter tillräckliga kunskaper för att orientera sig bland olika alternativ 

(Suárez-Orozco, Rhodes & Milburn, 2009, s. 155–156). I Sverige verkar nyanlända elevers sociala 

nätverk främst utgöras av personer som delar liknande erfarenheter och bakgrund som de själva 

(Sarstrand Marekovic, 2016, s. 157; Wigg, 2008, s. 95; Cederberg, 2006, s. 155). I dessa fall är det 

av stor vikt att kontakterna har vetskap om hur det svenska skolsystemet fungerar för att 
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nyanlända inte ska basera sina val på ensidig information, eftersom det kan utgöra ett hinder i 

deras skolkarriärer. Detta har visat betydelsen av starka sociala nätverk (Sarstrand Marekovic, 

2016, s. 153–155).  

Oavsett vilka individer kontaktnätet utgörs av, är vänner både i och utanför skolan ett viktigt 

stöd för nyanlända elever. Studier har visat att vänner fungerar som guider i allt som är nytt, 

däribland det nya skolsystemet (Wigg, 2008, s. 94). De akademiska ambitionerna påverkas både av 

att vänner kan ge information, och att vänner kan hjälpa till med skolarbete (Sarstrand 

Marekovic, 2016, s. 156; Suárez-Orozco, Rhodes & Milburn, 2009, s. 155). Meta Cederberg 

(2006, s. 165) har genom utlandsfödda kvinnors egna berättelser om deras skolframgångar från 

tiden då de var nyanlända lyft vikten av att ha svenska kontakter. Det var endast ett fåtal av de 

intervjuade kvinnorna som hade haft vänner med svenskt ursprung då de kom till Sverige, men 

samtliga av dessa lyfte den positiva effekt det haft för deras framgångsrika skolkarriärer. 

Vännerna kunde hjälpa dem med skolarbeten och med inlärning av språket, men de kunde också 

påverka dem att välja utbildningsvägar som inte tidigare varit synliga. 

Skolans betydelse för utbildningsval 

De nyanlända elevernas skolmiljö 

Utöver den roll familj och andra sociala kontakter spelar för elevers utbildningsval har forskning 

visat på den lokala kontextens betydelse för elevers olika val. Genom att studera och jämföra ett 

yrkesförberedande program med ett högskoleförberedande program på gymnasiet visar Goran 

Puaca och Adel Daoud (2011, s. 101) att elevers framtidsval är strukturellt villkorade. Elevernas 

vilja formas i samklang med den lokala kontexten där skol- och klassmiljön påverkar elevernas 

framtida målsättningar (Puaca & Daoud, 2011, s. 105). En del av miljön är de undervisande 

lärarna. När lärares undervisningspraktik, utan fokus på dominerade grupper, analyserats med 

hjälp av Bourdieus teoretiska begrepp har det visat sig att de många gånger bidrar till att 

reproducera social ojämlikhet. När undervisningen läggs på en för låg nivå kan det få negativa 

konsekvenser för eleverna, vilket på sikt kan begränsa elevernas framtida valmöjligheter (Jobér, 

2012, s. 14–15). Detta kan kopplas till att den svenska skolan, genom lärare, tycks premiera det 

kapitalinnehav som mer priviligierade grupper besitter. Broady (2007, s. 17) kallar detta för “den 

dolda läroplanen”, vilken hänvisar till att lärare utöver att undervisa i olika ämnen även lär ut en 

tro om vad eleverna klarar av. 
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Forskning som fokuserat på nyanlända elevers lärande konstaterar att lärare ofta ser deras 

kunskaper ur ett bristperspektiv. Det innebär att fokus läggs på vad eleverna saknar och inte på 

vilka kunskaper de faktiskt har med sig. Skolor har svårt att ta tillvara på elevers tidigare 

kunskaper och tillgångarna eleverna har med sig erkänns inte som kapital i en svensk skolkontext 

(Bomström Aho, 2018, s. 99; Nilsson Folke, 2017, s. 111; Sharif, 2017, s. 171; Nilsson & Bunar, 

2016, s. 411; Runfors, 2003, s. 227). För elever som tidigare sett sig själva som duktiga i skolan 

kan detta innebära svårigheter eftersom det blir en konflikt mellan tidigare skolerfarenheter och 

den nya skolmiljön (Sarstrand Marekovic, 2016, s. 157; Boukaz & Bunar, 2015, s. 287). Mötet 

med Sprint kan med andra ord upplevas på olika sätt beroende på den tidigare skolbakgrunden. 

Elever som inte får sina tidigare kunskaper erkända i den nya skolkontexten kan känna frustration 

över att inte få visa vad de kan och vissa upplever en tillbakagång i sitt lärande (Bomström Aho, 

2018, s. 94; Sharif, 2017, s. 171; Runfors, 2003, s. 226–227). Sprint upplevs därför av vissa elever 

som en fördröjd process, vilket har betydelse för hur de ser på sin framtid och om deras vyer 

vidgas eller låses fast (Nilsson Folke, 2017, s. 110–111). En amerikansk studie på nyligen anlända 

elever visar att motivationen för studierna går ner efter två till tre år (Suárez-Orozco, Rhodes & 

Milburn, 2009, s. 174). Detta visar på vikten av att Sprint bygger på en individualiserad och 

effektiv undervisning, så att dessa elever snabbt ska kunna övergå till gymnasiet. Att elever på 

Sprint ofta är avskilda från de övriga eleverna på skolan, både fysiskt och socialt, framkommer 

som en bidragande orsak till svårigheten att lära sig tillräcklig svenska (Bomström Aho, 2018, s. 

96). Detta påverkar både elevens självkänsla och lärande kring olika utbildningsvägar vilket ger 

avtryck på elevens framtida målsättningar (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 159–160).  

Att behärska det svenska språket lyfts ofta av både elever och skolpersonal som en avgörande 

faktor för att lyckas i skolan och för att få andra ämneskunskaper bekräftade (Bomström Aho, 

2018, s. 68; Sharif, 2017, s. 176; Runfors, 2003, s. 150). I internationella studier på ämnet 

framkommer även att språkkunskaper ses som ett hinder snarare än en tillgång i lärandet (Allen, 

2006, s. 261). På Sprint förväntas lärare planera undervisningen på ett sådant sätt att den utmanar 

elevernas språk- och kunskapsutveckling i syfte att så snart som möjligt få eleven till nästa 

utbildningsnivå (Skolverket, 2016). Samtidigt visar forskning att ämneslärare ofta har för lite 

kunskap om andraspråksinlärning (Nilsson & Axelsson, 2013, s. 159).  

Utöver lärares centrala roll för elevernas språk- och kunskapsutveckling har undervisande 

lärare betydelse för vilka vägar eleverna ser som möjliga. Bekräftelse från lärare, samt pedagogiskt 

och socialt stöd, har visat sig öka möjligheterna för de nyanlända elevernas mobilitet och 

framgång i skolkarriären (Cederberg, 2006, s. 194).  
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Studie- och yrkesvägledning 

Som framkommit tidigare präglas gymnasievalet av stor osäkerhet på grund av ett stort 

informationsflöde. Till följd av den stora mängd information om utbildningsval och 

karriärmöjligheter som finns till buds tenderar elever i allmänhet att söka mer personlig kontakt 

med såväl föräldrar som studie- och yrkesvägledare (syv) (Dresch & Lovén, 2010, s. 58). Elever 

födda utomlands uttrycker, jämfört med elever födda i Sverige, i större grad oro inför att göra ett 

val till gymnasiet (Sundelin, 2015, s. 189; Lundqvist, 2010, s. 288; Lindh & Lundahl, 2008, s. 62). 

Osäkerheten som gruppen nyanlända elever upplever när de ska välja utbildning efter Sprint tycks 

handla om att de inte vet vad de vill eller vad de klarar av (Sundelin, 2015, s. 189). När familjens 

kulturella kapital är bristande blir skolans vägledning en viktig informationskanal (Lindh & 

Lundahl, 2008, s. 62). 

Forskning visar att nyanlända elever i större utsträckning än andra vägleds utifrån låga 

förväntningar (Hertzberg, 2015, s. 199). Även om många som arbetar som syv har en positiv 

inställning till elevernas målsättningar och ambitioner ses elevernas snäva bild på framtiden ofta 

som problematisk. Detta kan förstås utifrån syvs pedagogiska uppdrag att vidga elevernas 

perspektiv för hur många yrken som finns möjliga (Hertzberg, 2015, s. 206–207). Samtalen 

mellan syv och nyanlända elever tycks främst handla om hur eleverna kan skapa karriär i Sverige 

och bli självförsörjande och det tycks finnas en ambivalens hos många syv kring huruvida de ska 

försöka övertyga och påverka elevernas val eller acceptera deras ståndpunkt gällande deras 

framtidsambitioner (Sundelin, 2015, s. 222–223).  

När syvs information är bristfällig och eleverna själva har en liten mängd kulturellt kapital 

riskeras val att göras utifrån självsorterande mekanismer grundade på sociala kategoriseringar. I 

dessa fall tenderar eleverna att göra val som är bekanta eller som de vet är möjliga. När skolan 

inte lyckas med uppdraget att kompensera för social ojämlikhet kan det istället innebära att den 

bidrar till att reproducera en hierarkisk ordning (Lundqvist, 2010, s. 288–289).  

Forskningslucka  
Forskning om elever och deras familjers valmöjligheter på skolmarknaden har intresserat många 

utbildningssociologiska forskare. Bourdieus berörda begrepp har flitigt använts för att förklara 

hur individer navigerar i utbildningssystemet samt vilka faktorer som samverkar och påverkar 

elever i utbildningsrelaterade beslut. Av dessa studier finns enbart ett fåtal som fokuserar på 

gruppen nyanlända elever. Det finns dock en större mängd forskning om hur denna grupp 



 

 

14 

 

upplever mötet med en ny svensk skolkultur, även om dessa sällan utgår från Bourdieus begrepp 

och/eller från elevernas egna upplevelser. I denna studie vill vi uppmärksamma nyanlända elevers 

upplevelser i relation till gymnasievalet – ett utbildningssociologiskt fokus som tidigare studier 

ofta saknat. Vi vill genom detta bredda kunskapen om gymnasievalet och på vilka sätt familj, 

sociala kontakter och skola påverkar elevernas framtidsambitioner.  
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Kapitel 4 Metod 

I kommande del presenteras och diskuteras metodval och undersökningens tillvägagångssätt. 

Kapitlet inleds med en redogörelse för uppsatsens forskningsstrategi. Därefter beskrivs hur 

datamaterialet förberetts, insamlats och bearbetats, där reflektion och diskussion kring våra 

metodval med koppling till etiska övervägande och studiens trovärdighet sker löpande.  

En kvalitativ intervjustudie 

Eftersom vi vill närma oss elevernas egna tankar och känslor kring sin skolsituation och 

framtidsval har vi använt oss av en kvalitativ metod med enskilda intervjuer. Vi har inspirerats av 

den fenomenologiska ansatsen eftersom den riktar intresset mot kärnan i individers upplevelser 

och syftar till att ge en bild av den subjektiva verkligheten (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 116; 

Denscombe, 2016, s. 144). Metoden motiveras även av uppsatsens förankring i Bourdieus 

sociologi där fenomenologin finns som en röd tråd genom författarskapet (Broady, 1991, s. 188). 

Material 

Urval av skolor och elever 

Av syftesbeskrivningen följer en naturlig avgränsning i förhållande till studiens urvalsgrupp. 

Intresset ligger i Sprint-elevers upplevelser kring gymnasievalet, vilket har fokuserat vår 

undersökning på elever som har gjort eller är nära ett sådant val. Det är ett relativt litet antal 

elever som befinner sig i den situation vi är intresserade av, vilket gjorde vårt urval begränsat. Vi 

såg det därför som nödvändigt att inkludera flera skolor i urvalet. Två argument kan lyftas i 

förhållande till att urvalet breddades: För det första kan elevernas anonymitet bättre säkras om 

fler skolor ingår i urvalet, eftersom de då inte blir knutna till sin egen skola. För det andra ökar 

möjligheten till variation i urvalet vilket därmed också kan möjliggöra att resultatet kan 

generaliseras. Även om målet med fenomenologiska studier inte är att visa på generella mönster, 

kan resultaten ändå vara “vägledande för vad som kan hända i en annan situation” (Kvale, 1997, 

s. 228).  
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För att komma i kontakt med elever som uppfyllde våra krav kontaktade vi lärare och studie- 

och yrkesvägledare på skolor i ett begränsat geografiskt område, beläget i och kring en större stad. 

Staden omfattar omkring tjugofem gymnasieskolor varav cirka tio av dessa erbjuder Sprint. Det 

finns således en tillräcklig mängd och spridning av skolor, program och elever för att nå en 

variation av intervjupersoner. Undersökningen, enligt uppsatsens syfte, förutsätter även att 

eleverna kan välja mellan något, vilket också möjliggörs i en större stad där skolmarknaden utgörs 

av flera gymnasieskolor och -program. Det finns även argument för att en geografisk begränsning 

kan bidra till ökad kontinuitet i undersökningen (Svensson & Ahrne, 2015, s. 22). Det hade 

givetvis varit intressant att göra en mer geografiskt omfattande studie, men av både ekonomiska 

och praktiska skäl var det inte möjligt givet studiens begränsade omfattning.  

Andra hälften av vårterminen är en stressig period för både skolpersonal och elever. Vårt 

urval blev därför vad som kan beskrivas som ett bekvämlighetsurval (Denscombe, 2016, s. 77). Vi 

kontaktade lärare och andra ansvariga på fem skolor som någon av oss tidigare haft kontakt med. 

Tre av skolorna gav oss därefter möjlighet att presentera oss för en Sprint-klass på respektive 

skola. I denna uppsats kallar vi skolorna för Västerskolan, Österskolan och Söderskolan.  

Presentationerna i klasserna fungerade som ett första tillfälle för eleverna att få träffa oss och 

få vetskap om studien. Vår förhoppning var att det skulle underlätta för eleverna att ställa upp på 

en intervju, vilket också gav resultat då många elever visade intresse samt gav snabba svar via 

mejl- och telefonkontakt. Besöket syftade även till att öka representationen och variationen i 

urvalet, dels genom att komma i kontakt med många elever samtidigt, dels genom att samtliga i 

klassen fick besvara ett digitalt anmälningsformulär. Detta skapade förutsättningar för 

intresserade elever att vara anonyma framför sina klasskamrater, vilket vi tror kan ha bidragit till 

ett ökat antal anmälningar. Utifrån anmälningsformuläret kunde vi göra slumpvisa urval av de 

elever som anmält intresse. På det sättet kunde vi undvika att ansvariga lärare anpassat eller 

möjligen manipulerat elevunderlaget (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 40). Det bör dock 

framhållas att ett sådant urvalsförfarande riskerar att locka till sig en viss typ av elever. Riskerna 

kan utgöras av att elever med ovanliga erfarenheter anmäler sig, eller att undersökningen lockar 

till sig elever med ett visst kapitalinnehav (Trost, 2010, s. 140). Till sist var presentationen ett 

första tillfälle att informera om det skydd informanterna omfattas av. Vi gav därför information 

om frivillighet, samtycke, anonymitet och konfidentialitet i enlighet med Vetenskapsrådets (2002) 

krav på god forskningsetik.  

Vi har intervjuat elva elever, tio killar och en tjej, där samtliga är över 16 år och en majoritet 

av dem är myndiga. Eleverna har själva fått ange sitt samtycke i enlighet med etiska riktlinjer 
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(Vetenskapsrådet, 2002, s. 9). I uppsatsen benämner vi dem endast som “Elev” följt av en unik 

bokstav. Syftet med detta är att undvika beskriva elevernas könstillhörighet och på så sätt säkra 

deras anonymitet. Eleverna har vuxit upp i olika länder, men har flykt från osäkerhet gemensamt. 

Sex av eleverna är hänvisade till Komvux och fyra av eleverna kan söka till en nationell 

gymnasieutbildning. En av eleverna (Elev E) får på grund av institutionella ramar inte längre söka 

till gymnasiet som planerat. Eleven har ändå delat sina tankar om framtiden och de 

gymnasieprogram som varit aktuella innan detta besked kom. Vi anser därför att elevens 

berättelse kan användas för uppsatsens syfte.  

 

Intervjuerna 

Intervjuns förberedelse 

För att skapa förutsättningar för likvärdiga intervjuer har vi vid förberedelsen av intervjuerna 

utgått från studiens syfte och frågeställningar. Bourdieu (1999b, s. 613) lyfter även vikten av att ha 

god kunskap om ämnet man studerar, vilket han menar kan inhämtas genom tidigare forskning 

eller tidigare intervjuer. Dessa resonemang har vi haft som utgångspunkt, dels genom att sätta oss 

in i forskningsläget, dels genom att genomföra en pilotstudie. Vi reviderade vår intervjuguide 

efter pilotstudien, vilket gav oss möjlighet att förbättra och fokusera intervjufrågorna ytterligare 

för att besvara våra frågeställningar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44–45). 

Eftersom studien syftar till att undersöka Sprint-elevers upplevelser och tankar kring 

fenomenet gymnasieval ville vi skapa förutsättningar för dessa att komma fram. Därför valde vi 

att utforma en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) utifrån fyra övergripande teman: 

elevens nuvarande situation på Sprint, gymnasievalet, framtiden och elevens bakgrund. Dessa 

teman har fungerat som stöd för oss under själva intervjutillfället, men har också syftat till att 

göra vårt material jämförbart. För att undvika ja/nej-svar och ledande frågor formulerade vi ett 

antal öppna och allmänna huvudfrågor under respektive tema. Vi har på så sätt försökt skapa en 

intervjusituation där elevens berättelse står i fokus (Fejes & Thornberg, 2015, s. 151).  

Gymnasievalet som fenomen behöver inte i sig vara känsligt, men kan för urvalsgruppen vara 

förknippat med ämnen av känslig karaktär, såsom flykten till och ovissheten kring att få stanna i 

Sverige. Det var därför viktigt för oss att försöka bygga upp ett förtroende till intervjupersonen 

innan vi ställde frågor som riskerade tangera känsligare associationer. Frågor rörande skol-

bakgrund och familj valde vi därför att ta upp i intervjuns senare del. För att skapa förutsättningar 

för ett tryggt samtal anpassade vi även platsen för intervjun till en miljö som är naturlig och 

bekant för eleverna, och därför utfördes elva intervjuer i grupprum på elevernas respektive 
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skolor. På grund av ett skollov utfördes en intervju i ett av stadsbibliotekets grupprum, vilket var 

en lokal som sedan tidigare var bekant för eleven. Att befinna oss i grupp- eller klassrum har även 

gjort att vi kunnat samtala ostört, vilket har varit en viktig faktor för att möjliggöra ett bekvämt 

samtal. Vår förhoppning har varit att detta har gjort berörd elev och intervjusituationen mer 

avslappnad (Denscombe, 2016, s. 276–277).  

Inför intervjutillfällena gjorde vi oss väl förtrogna med vår intervjuguide i syfte att skapa en 

intervju där vi var trygga i vår roll. Det underlättade för oss att hålla oss till ämnet och ställa 

givande och relevanta följdfrågor (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 44).  

 

Intervjuns genomförande 

Intervjuerna har genomförts i mars och april 2019. Samtliga intervjuer har spelats in med 

mobiltelefon som varit placerad på bordet under samtalet. Efter att intervjuerna transkriberats 

raderades ljudfilerna från samtliga enheter. 

Vi båda har varit närvarande och delaktiga i kommunikationen vid samtliga intervjuer. 

Fördelarna med att vara två är att det möjliggör ett större informationsinhämtande och bredare 

förståelse för materialet (Trost, 2010, s. 67), vilket vi fick erfara under utförandet av pilotstudien. 

För att undvika en känsla av asymmetri i samtalet tilldelades en av oss huvudansvar för att ställa 

frågor och den andra för att föra anteckningar.  

Varje intervju inleddes med en informell presentation av oss själva där vi också samtalade lite 

om elevens och vår dag. Vi informerade även om vårt förhållningssätt till Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer genom att lämna ett informationsbrev (se bilaga 2) till eleven 

samt muntligt förklara dess innehåll. Med hänsyn till ämnets känsliga karaktär poängterade vi 

särskilt elevernas rätt att avbryta intervjun, undvika att svara på frågor och stryka eller ångra sig 

kring svar i efterhand. Syftet med detta var att skapa en trygg stämning och möjliggöra ett 

förtroligt samtal (Denscombe, 2016, s. 277). För att intervjun genomgående skulle uppfattas som 

trygg har vi vid några tillfällen avstått från att ställa vissa följdfrågor, exempelvis frågor kopplade 

till migration och familj.  

Vår utgångspunkt i samtalen med eleverna har varit att låta dem utveckla sina svar i lugn och 

ro (Trost, 2010, s. 86). Språkliga förbistringar har dock inneburit att vi ibland behövt upprepa 

elevernas svar och ställt sammanfattande frågor för att försäkra oss om att vi förstått intervju-

personen på rätt sätt.  

Under intervjun försökte vi inta en objektiv hållning utifrån vetskapen att ett samtal är en 

ömsesidig process där alla deltagare bidrar till samtalets riktning (Alvesson & Sköldberg, 2017, s. 
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120). Vi har under intervjuerna varit medvetna om den så kallade intervjuareffekten, det vill säga 

att synliga attribut kan ha betydelse för vad eleverna delar med sig av (Denscombe, 2016, s. 270–

271). Genom vår ansträngning att vara öppna och lyhörda, samt med vår erfarenhet av och 

intresse för skolvärlden har vi försökt göra denna effekt så liten som möjlig. Hur stor denna 

effekt varit kan vi dock inte uttala oss om.  

Intervjuerna avslutades med elevernas möjlighet att komplettera det som sagts under samtalet. 

Vid ett tillfälle fick vi erfara att information av mer känslig karaktär delades till oss efter att 

intervjun hade avslutats och ljudinspelningen hade stängts av. Ur en etisk synpunkt kommer 

information som framkommit i ett sådant informellt samtal inte att delges i studien. Däremot gav 

tillfället oss en naturlig ingång till att ännu en gång gå igenom vad i samtalet intervjupersonen ville 

dela med sig av, samt upprepa hens rätt att läsa igenom det färdiga materialet och komma med 

invändningar (Kvale & Brinkmann, 2014, s. 171). 

Bearbetning och analys 
För att få en överblick över vårt material började vi med att sammanfatta informationen från 

intervjuerna i en tabell. I den antecknade vi datum och tid för intervjun, skola, ålder, kön, 

hemland, boendesituation, tid i Sverige, tid på Sprint, utbildning- och yrkesval samt utbildnings-

bakgrund. Det sistnämnda har tolkats utifrån Bourdieus utbildningssociologiska perspektiv, där 

föräldrarnas utbildningsnivå och tidigare skolgång har varit ledande. Våra tolkningar har 

kompletterats med de anteckningar vi förde under själva intervjutillfället. Dessa anteckningar 

innehåller olika tankar och reflektioner vi gjort i direkt anslutning till intervjutillfället, och har 

fungerat som ett hjälpmedel i vår analysprocess (Trost, 2010, s. 153).  

Efter intervjuerna har materialet successivt transkriberats i syfte att göra det hanterbart för 

analys. På grund av tekniska problem gick en av ljudfilerna ej att använda och vi har därför helt 

fått stödja oss på intervjuanteckningarna. Här har det varit en styrka att vi varit två vid intervju-

tillfället eftersom vi trots en förstörd ljudfil haft tillräckligt med stödanteckningar för att kunna 

använda intervjun till analysarbetet. Av dessa skäl citeras dock inte Elev G. Med tanke på att 

intervjupersonerna har vistats i Sverige cirka tre år och alla arbetar med att utveckla språket valde 

vi att transkribera intervjuerna i sin helhet, inklusive utfyllnadsord, pauser och skratt, i syfte att få 

jämförbara texter. Vid presentation av citat har vi uteslutit vissa utfyllnadsord samt korrigerat 

grammatik i syfte att göra det mer läsvänligt samt framställa en rättvis bild av eleverna (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). Att göra transkriberingen förståelig för läsaren, utan att 
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förändra för mycket i informantens svar, har dock varit en utmaning och något vi noga avvägt för 

att visa en så autentisk bild av elevernas uttalanden som möjligt. Då talspråk kan ses som ett 

annat språk än det skriftliga, kan man utifrån en etisk synpunkt motivera att inte presentera citat i 

talspråk, med undantag för formuleringar som är av betydelse för förståelsen (Trost, 2005, s. 134; 

Kvale, 1997, s. 241). 

Det mer systematiska analysarbetet började med att vi läste igenom det transkriberade 

materialet och enskilt kodade det brett, där vi var uppmärksamma på både återkommande och 

ovanliga teman. Syftet med denna inledande kodning var att minska risken att påverka varandra i 

tolkningsarbetet och genom det öka analysens trovärdighet (Denscombe, 2016, s. 411). Det 

inledande enskilda arbetet har också bidragit till en öppenhet som är viktig vid all kvalitativ analys 

(Dahlberg, Dahlberg, & Nyström, 2008, s. 99).  När vi sedan jämfört och sammanställt våra 

koder framkom ett antal gemensamma koder, bland annat framtidsmål, socialt kontaktnät, 

utbildningsval, utbildningens betydelse, det svenska språket, bristande information, osäkerhet och 

lärares förväntningar. Då vi haft en förförståelse för teori och tidigare forskning på området har 

vi efter den breda kodningen kunnat fokusera på centrala element i materialet (Lindgren, 2014, s. 

39). I detta arbete framkom andra koder, ofta överlappande med de mer breda koderna, som 

direkt var kopplade till vår teoretiska begreppsram. Ett exempel på en sådan kod är “nedärvt 

utbildningskapital” som vi grundat på vad eleverna sagt om sina föräldrars, och i vissa fall 

släktingars, utbildningsbakgrund eller hur de på andra sätt talat om familjens syn på utbildning. I 

vissa fall har vi även aktivt gått in i materialet för att identifiera olika kapitalinnehav hos eleverna. 

I detta fall har det varit en fördel att vi båda varit med på samtliga intervjuer så att vi även haft en 

kontextuell förståelse för varje intervjuutdrag. Vi har även reflekterat kring den mängd teman vi 

fått i elevernas berättelser, det vill säga vad och vilka de pratar mest om. Vår utgångspunkt har 

varit att eleverna har pratat om sådant som är mest angeläget för dem.  

De övergripande teman som kodningsarbetet resulterade i och som även tangerar våra 

forskningsfrågor är: val och handlingslogik, familj och utbildningsval, sociala kontakter och 

utbildningsval, samt skolan och utbildningsval. Dessa är också grunden till hur nästa kapitel är 

strukturerat.  
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Kapitel 5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras studiens resultat. Resultatet analyseras fortlöpande med utgångspunkt i 

Bourdieus begrepp kapital, habitus och praktiskt sinne. Kapitlet presenteras i tre delar, där varje 

del representerar de huvudsakliga mönster vi funnit betydande för uppsatsens syfte och 

frågeställningar. Frågorna som varit ledande för analysen är vilka utbildningsval eleverna ser som 

möjliga och vilka val de gör, på vilka sätt familj och sociala kontakter kan påverka deras 

utbildningsval, samt hur eleverna upplever att skolan, i synnerhet lärare, den nuvarande skol-

situationen och studie- och yrkesvägledning, påverkar valen och valmöjligheterna. 

Möjliga utbildningsval 
Bland de intervjuade eleverna framkommer lika många tankar och känslor kring gymnasievalet 

som antal elever. Trots detta framträder vissa mönster i elevernas val. Några elever har redan sökt 

till ett gymnasieprogram och några ska snart göra ett val. I följande avsnitt presenteras vad 

eleverna har valt eller ska välja och vad som påverkat dem i beslutet, samt varför vissa val ses som 

möjliga för en del av eleverna men inte för andra. I denna del skiljer vi främst på utbildningarna i 

förhållande till om de är yrkes- eller högskoleförberedande.  

 

Vad eleverna väljer 

En klar majoritet, nio av elva elever, planerar att söka till ett yrkesförberedande gymnasie-

program, och bland dem är Vård- och omsorgsprogrammet det vanligaste. Nedan i tabell 1 

presenteras elevernas olika val mer ingående. Att många av eleverna väljer ett yrkesförberedande 

program blir intressant i relation till de framtidsmål och drömmar de uttrycker, vilket också 

presenteras i tabell 1. En majoritet av eleverna som valt yrkesförberedande program har 

långsiktiga mål om att nå yrken som kräver vidare studier på högskola eller universitet. Yrken 

som nämns är exempelvis polis, arkitekt, läkare, sjuksköterska och elingenjör.  
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Tabell 1. Elevernas val och framtidsmål 

Skola Elev Program som vill väljas i första hand Framtidsmål 

Västerskolan Elev A Vård- och omsorgsprogrammet* Polis 

Elev B Vård- och omsorgsprogrammet Arkitekt 

Elev C Handels- och administrationsprogrammet* Högre studier 

Österskolan Elev D Vård- och omsorgsprogrammet* Högre studier 

Elev E Bygg- och anläggningsprogrammet* - 

Elev J Vård- och omsorgsprogrammet Sjuksköterska 

Elev K El- och energiprogrammet Elingenjör 

Söderskolan Elev F Samhällsvetenskapsprogrammet Jurist 

Elev G Vård- och omsorgsprogrammet* Högre studier 

Elev H Teknikprogrammet Dataingenjör 

Elev I Vård- och omsorgsprogrammet Läkare 

* hänvisar till att eleven visar osäkerhet inför valet i allmänhet eller om valet verkligen ska väljas i första hand. 

 

Det är endast två elever som planerar att söka högskoleförberedande program: en till 

Samhällsvetenskapsprogrammet och en till Teknikprogrammet. Dessa två elever motiverar sina 

val utifrån vad de senare vill arbeta med, nämligen jurist och dataingenjör. Till skillnad från 

eleverna som ska välja yrkesförberedande program väljer dessa elever ett program som ger dem 

möjlighet att direkt efter avslutad gymnasieutbildning läsa vidare. 

 

Elevernas syn på utbildningsalternativ  

Som framkommit ovan väljer de flesta av eleverna yrkesförberedande program, vilket också 

verkar vara det val dessa elever ser som möjligt. Några elever har en begränsad bild av 

valmöjligheter sedan ankomsten till Sverige, medan ett fåtal har fått breddad syn eller håller fast 

vid sina tidigare drömmar. För att söka till ett högskoleförberedande program krävs betyg i tolv 

ämnen, medan det krävs åtta ämnesbetyg för behörighet till de yrkesförberedande programmen. 

Dessa antagningsregler tycks påverka hur eleverna tänker om olika val. En elev exemplifierar hur 

de antagningsregler som gäller påverkar utbildningsvalet.  
 

Elev C: Alltså om jag hade lite… om mina poäng var höga och jag hade mer än tolv ämnen, då 
skulle jag börja med natur och fortsätta studera. Det ville jag. 

(Elev C, 18 år, Västerskolan) 

 

I dagsläget planerar Elev C att välja yrkesförberedande program i både första och andra hand. 

Vad som framgått tidigare i intervjun är att eleven tycks ha en relativt lång och framgångsrik 
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skolbakgrund från hemlandet, vilket gjorde att fortsatta studier då sågs som ett möjligt alternativ. 

En tolkning är att det som tidigare känts naturligt nu begränsas av reella regler i Sverige. Planer 

som förändrats är ett återkommande tema hos de elever som valt yrkesförberedande program. 

Elev A har valt Vård- och omsorgsprogrammet i första hand men hade tidigare andra drömmar: 
 

Elev A: Innan Sverige… Jag hade en dröm om att gå på universitet i [hemland], och det var en 
bra möjlighet för mig att gå på universitet där också. Och sen skulle jag läsa samhällskunskap i 
[hemland]. Men inte i Sverige. 

Ebba: Varför inte?  

Elev A: För att om jag ska gå på universitet behöver jag jättemycket tid. Jag tycker att just nu 
behöver jag, mitt liv behöver att jag jobbar. Sen kan jag inte.  

    (Elev A, 20 år, Västerskolan) 

 

Med hänvisning till den tid det skulle ta för eleven att ta sig igenom utbildningssystemet styrs 

utbildningsvalet av den nuvarande situationens behov av arbete. Detta är något som lyfts av flera 

elever, exempelvis av Elev J som också valt Vård- och omsorgsprogrammet. 
 

Elev J: Alltså, jag ska läsa undersköterska. Alltså, för att jag förut... Jag bestämde att jag tycker 
jag ska bli vakt eller polis eller någonting. Just nu, jag kan inte. Jag har inte så mycket tid att 
läsa. 

    (Elev J, 20 år, Österskolan) 

 

Tidsaspekten framstår som avgörande i flera berättelser, vilket vid första anblick skulle kunna 

relateras till elevernas relativt höga ålder. Dock visar materialet att motiven för elevernas val 

sträcker sig över åldrarna och därför tolkas inte elevernas ålder som avgörande för besluten. Den 

ekonomiska trygghet det skulle innebära att arbeta efter Sprint är däremot en faktor som framstår 

som betydande för alla elever som valt yrkesförberedande program. Många har valt Vård- och 

omsorgsprogrammet med argumenten att det finns mycket arbete inom vårdsektorn. Att bli 

självförsörjande framstår även som en förutsättning för att eleverna ska kunna läsa vidare. De 

poängterar att en yrkesutbildning skapar möjlighet för dem att jobba samtidigt som de kan 

studera vidare efter gymnasiet eller Komvux.  

En elev som lyfter detta som ett rimligt alternativ är Elev B som sedan förskoleåldern velat bli 

arkitekt. Nu ska eleven välja Vård- och omsorgsprogrammet i syfte att säkra tillgången till arbete. 

Eleven berättar om sitt samtal med skolans studie- och yrkesvägledare:   
 

Hanna: Hur kommer det sig att du inte går ett annat gymnasieprogram så du kan gå direkt till 
universitetet? Har ni pratat något om det? 
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Elev B: Jag har pratat om det, men hur ska man leva efter gymnasiet? Man går till högskola, 
ekonomi eller samhäll, natur. Hur ska det gå i framtiden efter gymnasiet? Hur? Varifrån ska jag 
få pengar?  

(Elev B, 16 år, Västerskolan) 

 

Eleven styr sitt val mot Vård- och omsorgsprogrammet, trots att målet är att bli arkitekt. 

Yrkesutbildningen ses som en förutsättning för att senare kunna studera på universitet och den 

ekonomiska aspekten tycks styra även för denna elev. Bland eleverna som valt yrkesförberedande 

program framkommer en bild av att antagningsregler, tidsbrist och ansträngd ekonomi 

omöjliggör vissa val i dagsläget. För många elever blir det därmed viktigt att välja en utbildning 

som snabbt kan få dem ut i arbete; gymnasievalet leder dem därför till utbildning som kan ge dem 

just det.  

Två elever, Elev F och Elev H, sticker ut i vårt material. I kontrast till de elever som valt 

yrkesförberedande program lyfter ingen av dessa två elever den ekonomiska situationen som ett 

stressmoment eller som något avgörande för deras gymnasieval. Förutom att båda eleverna har 

betyg i tolv ämnen, vilket ger dem en reell möjlighet att söka högskoleförberedande program, 

tycks deras val styras mer av intresse än av behovet av pengar. Elev H berättar om sin kommande 

artonårsdag och vikten av ett “bra” jobb för att kunna klara sig som vuxen.  
 

Ebba: Är det då viktigt att du får ett jobb som har hög lön? Eller vad är det som är viktigast 
för dig med jobbet? 

Elev H: Alltså, det är inte bara det med hög lön, för kanske jobbar jag med någonting som jag 
inte är intresserad av eller inte gillar, och så slutar jag på hög lön. Det kommer kännas lika 
mycket som om jag jobbar med någonting som jag är intresserad av och får lite mindre lön. 

Ebba: Så intresse är det viktigaste, och sen kommer det andra? 

Elev H: Ja.   

     (Elev H, 17 år, Söderskolan) 

 

Eleven vill i framtiden arbeta som dataingenjör och intresset tycks få mer utrymme att styra 

gymnasievalet än behovet av pengar. Att detta förutsätter studier vid universitet och flera år i 

skolan ser eleven inte som något problem. Detta framkommer även i samtalet med Elev F där 

målet är att studera juridik för att sedan bli domare eller åklagare.  
 

Ebba: Hur tycker du att det känns att du har valt ett yrke med en så lång utbildning? Hur 
känns det? 

Elev F: Alltså det känns bra för mig. Nu är jag ju ung och vill bara plugga, ta en bra master i 
diplom. Ja. Och sen en… sen bli en åklagare eller domare i framtiden. 

    (Elev F, 20 år, Söderskolan) 
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Eleven berättar att denna utbildningsväg innebär omkring åtta till tolv år av vidare studier efter 

gymnasiet. Citatet illustrerar en syn på att utbildning får ta tid, det vill säga att tidsaspekten inte 

ses som problematisk. Eleverna som valt högskoleförberedande program tycks ha en bredare syn 

på vad som är möjligt, vilket delvis skulle kunna kopplas till deras ekonomiska situation.  

Som framkommit ovan verkar få av eleverna se högskoleförberedande utbildning som ett 

möjligt alternativ för dem här i Sverige. En tolkning är att det bland annat har att göra med deras 

ekonomiska kapital. Tillsammans med andra kapitaltillgångar påverkar det ekonomiska kapitalet 

elevernas habitus. Utifrån habitus, som enligt Bourdieu (1990, s. 53) är starkt kopplat till 

individers upplevda möjligheter, styrs agerandet mot det som känns mest lämpligt i förhållande 

till de regler som uppfattas vara gällande. I en ny skolkontext där spelreglerna inte är bekanta kan 

detta vara svårt. Det praktiska sinnet, som hänger samman med en individs habitus, värderar 

alternativen och orienterar mot de val som för eleven uppfattas ge mest utdelning (Bourdieu, 

1999a, s. 37–38). Arbete ses som det mest nödvändiga för att klara sig i framtiden och styr därför 

det praktiska sinnet mot val som kan ge just detta. Därefter kan andra vägar väljas, men dessa 

finns i nuläget bortom horisonten för de flesta av eleverna. Den nuvarande situationens 

nödvändigheter, behov av ekonomiskt kapital, blir avgörande och många elever ser därför en 

högskoleförberedande utbildning som ett omöjligt val. För de elever som inte upplever ekonomin 

som ett orosmoment blir andra faktorer mer vägledande. Eftersom behovet av ekonomiskt 

kapital inte är lika framträdande kan det praktiska sinnet orientera mot längre utbildningar som 

ligger mer i linje med de intressen eleverna har uttryckt.  

 

Sammanfattande ord om vad som väljs och synen på vad som är möjligt 

Materialet visar att en majoritet av eleverna väljer yrkesförberedande gymnasieprogram. Enbart 

två av de intervjuade väljer ett högskoleförberedande program i syfte att senare läsa vidare. Vi ser 

att valet tycks bero på elevernas syn på vad som är möjligt, vilket i sin tur kan förklaras utifrån 

deras olika tillgångar och habitus. En majoritet av eleverna väljer en utbildnings som snabbt kan 

leda till arbete, eftersom de uttrycker ett behov av ökat ekonomiskt kapital. De elever som har det 

tryggare ekonomiskt behöver inte välja ett program som i första hand är tidseffektivt, utan kan 

investera i en utbildning som ligger mer i linje med deras framtidsmål.  
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Familj och de sociala kontakternas olika roller  
Eleverna i denna undersökning har kommit till Sverige av olika anledningar, kommer från olika 

länder och har olika skol- och familjebakgrund. De flesta har kommit hit ensamma eller med 

syskon, men ett fåtal bor med minst en av sina föräldrar. Några bor med vänner eller på boenden 

för nyanlända. Oavsett boendesituation har de sociala kontakterna en central plats i alla elevers 

berättelser. I denna del presenteras vilken roll familj respektive andra sociala kontakter har för 

elevernas utbildningsval. 

 

Familjens stöd och syn på utbildning 

Eleverna har i varierande grad pratat om sin familj och vilken betydelse den haft för deras olika 

beslut. Ett gemensamt drag som framkommer genom elevernas berättelser är dock att familjen 

tycks ha en begränsad roll i elevernas orientering bland olika utbildningsalternativ. De hänvisar 

bland annat till att föräldrarna inte befinner sig i Sverige och att de inte har kunskap om vilka 

utbildningsvägar som finns. Elev D berättar:  
 

Elev D: Min mamma är analfabet. Min pappa kan läsa och skriva och är lite, lite bra på 
språket. Men… Nej, jag berättar inte för dem. Min mamma förstår inte.  

    (Elev D, 19 år, Österskolan) 

 

Det tycks vara så att det inte är någon idé att samtala om gymnasievalet eftersom föräldrarna ändå 

inte skulle förstå. Liknande utsaga får vi när vi frågar Elev C om gymnasievalet är något som 

diskuteras med föräldrarna:  
 

Elev C: Nej, alltså de vet inte. Och… de vet att det skiljer sig från här och i [hemland], och de 
har sagt att “du vet själv, du vet själv vad”.   

    (Elev C, 18 år, Västerskolan) 

 

Även i detta exempel tycks föräldrarna inte kunna fungera som informationskälla. Besluts-

fattandet blir elevens eget ansvar även om föräldrarna tycks stötta eleven, oavsett vad valet blir. 

När föräldrarna inte är i Sverige är det rimligt att tro att de har begränsad kunskap om hur det 

svenska utbildningssystemet fungerar, och att det är svårt för föräldrarna att vägleda eleverna 

mellan olika utbildningsalternativ. 

Det är enbart en elev, Elev B, som uttrycker att gymnasievalet är något som diskuterats med 

familjen. Det bör då poängteras att eleven är en av få i vårt material som har sin familj här i 
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Sverige. Dock tycks föräldrarna även för denna elev främst fungera som bekräftelse och stöd, och 

inte som vägledande på något sätt. 

Något som är gemensamt för alla elever när de pratar om familjens funktion i valprocessen är 

att den tycks vara liten. På grund av att familjen inte har tillräcklig kunskap och information om 

hur utbildningssystemet fungerar har de inte de förutsättningar som krävs för att vägleda eleverna 

i deras val. Enligt Bourdieu (1997, s. 48) är denna (bristande) kännedom om utbildningssystemet 

kopplad till individers kulturella kapitalinnehav. Familjerna förefaller inte ha det kulturella kapital 

som krävs för att kunna veta vilka val som är mest effektiva för att nå elevens mål. Även de 

familjer med ett förvärvat kulturellt kapital i eller från hemlandet tycks inte kunna använda sina 

tillgångar som resurser i den svenska kontexten, det vill säga att det kulturella kapitalet inte görs 

giltigt som kapital. Här gäller andra spelregler som familjerna inte är bekanta med, vilket 

begränsar deras möjligheter att ge råd om vilka vägar som kan nyttjas. 

Även om familjerna inte tycks kunna vägleda eleverna, verkar familjerna genom mer implicita 

sätt i viss mån påverka hur eleverna orienterar sig på utbildningsarenan. Det framstår som att 

elevernas uppväxtmiljö och huruvida det inom familjerna finns en etablerad tro på utbildning 

som medel för ett framgångsrikt liv kan ge viss riktning åt elevernas val. Materialet tyder på att 

det finns viss skillnad i elevernas syn och tro på vad utbildning kan generera baserat på elevernas 

nedärvda utbildningstillgångar. I det följande har eleverna delats in utifrån deras uppskattade 

nedärvda utbildningskapital. Det har gjorts utifrån hur eleverna beskrivit föräldrarnas 

utbildningsbakgrund och/eller hur det pratats om utbildning i familjen eller släkten.4  

En majoritet av eleverna kommer från hem med få utbildningstillgångar, vilket baseras på att 

eleverna beskrivit sina föräldrar som icke skrivkunniga eller att deras utbildningsnivå är låg. Till 

denna grupp hör Elev A, Elev B, Elev C, Elev D, Elev E och Elev K och samtliga ska välja 

yrkesförberedande program. Generellt finns en positiv syn på utbildning och många av eleverna 

beskriver att deras föräldrar uppmuntrat dem att läsa vidare. Föräldrarnas uppmaning till 

utbildning kopplas i flera fall samman med möjligheten att få ett bättre liv än vad föräldrarna 

själva fått. Samtidigt framkommer en bild av att eleverna växt upp i familjer där det inte finns en 

etablerad utbildningstradition. Följande citat exemplifierar båda dessa delar:   
 

Hanna: Är dina föräldrar utbildade? Är skolan viktig? 

Elev B: Nej, alltså min baba han gick inte i skolan. Han började jobba när han var 14 år. Det 
var inte bra i mitt land. Om man studerar, det är ingenting. Efter skolan man gör ingenting. 

                                                
4 Elev G, Elev H och Elev J ingår inte i denna analys eftersom informationen de delat ej är tillräcklig för att dra några 
slutsatser om mängden av deras nedärvda utbildningskapital.  
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Om man gick universitet, efter universitetet sitter man hemma. Man måste gå och jobba och 
lära sig ett jobb, inte lära sig i skolan.  

Hanna: Var det viktigt för honom att du skulle utbilda dig?  

Elev B: Ja.  

Hanna: Varför tror du det var det?  

Elev B: För han tänkte att han gjorde fel. Att nu har han inte en bra framtid, han kan inte 
språk, inte något språk, han har inte kunskaper från skolan. Han lärde sig allting ute, ute på 
vägen och på jobbet.  

    (Elev B, 16 år, Västerskolan) 

 

Elev B:s berättelse visar att arbete snarare än utbildning har varit det centrala i familjen, även om 

eleven nu blir uppmuntrad till att studera. Den visar också att utbildning får en kompenserande 

roll i förhållande till den utbildning föräldern inte fått. Elev E uttrycker liknande erfarenheter:  
 

Hanna: Var det viktigt för dina föräldrar att du skulle gå i skolan?  

Elev E: Ja, speciellt för min pappa. Han ville bara att jag skulle gå i skolan. 

Hanna: Varför tror du det var så viktigt?  

Elev E: Det… Han ville inte att jag skulle bli som han, förstår du? Skulle jobba hårt och sånt.  

Ebba: Vad ville han för din framtid tror du?  

Elev E: De hade inte mycket kunskap om… Han ville ingenjör eller lärare eller nåt sånt… 
Någonting stort.  

    (Elev E, 18 år, Österskolan) 

 

Även här synliggörs tron på att utbildning kan leda eleverna framåt till status, arbete och ett 

bättre liv, men det framkommer även att kunskapen om potentiella utbildningsvägar är liten. Det 

finns alltså en positiv inställning till utbildning, men ingen erfarenhet av det inom familjen. En 

tolkning är att eleverna med en mindre mängd nedärvt utbildningskapital haft en uppväxtmiljö 

där utbildning inte varit en central del av livet, vilket kan ha påverkat deras känsla för vad som är 

möjligt att välja. Detta skulle delvis kunna förklara varför samtliga av dessa elever väljer ett yrkes-

förberedande program som snabbt kan leda till ett arbete.  

Hos eleverna med en större mängd nedärvt utbildningskapital framkommer en delvis annan 

bild. Eleverna som definierats tillhöra denna grupp har beskrivit sina föräldrars utbildnings-

bakgrund som hög samt i samtalet visat att studier på universitet och högskola snarare är regel än 

undantag. Till denna grupp tillhör Elev F och Elev I. I likhet med eleverna med en mindre 

mängd nedärvt utbildningskapital beskriver dessa elever utbildning som viktigt, men de visar en 

annan inställning till vad utbildning kan ge. Eleverna visar en högre tilltro till utbildnings-
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systemets avkastning samt acceptans och förståelse för att utbildning tar tid, det vill säga att den i 

längden leder till att man når sitt mål.  

Elev F, vars båda föräldrar är högutbildade, sticker ut i materialet och är den elev med störst 

mängd nedärvt utbildningskapital. Det är också den elev som tydligast beskriver sin raka väg 

genom utbildningssystemet. Eleven ska välja Samhällsvetenskapsprogrammet och har som mål 

att därefter läsa till jurist.  
 

Ebba: Om någon sa till dig “du kan inte bli jurist, du får inte bli det, du måste välja någonting 
annat”, finns det något annat du skulle kunna tänka dig? 

Elev F: Nej. Jag kan inte tänka det.  

Ebba: Nej, det har alltid varit det? 

Elev F: Ja, alltså jag tror på det själv, att jag kan. Om någon säger “nej, du kan inte”, jag 
fortsätter ännu mer att visa dem att jag kan.  

    (Elev F, 20 år, Söderskolan) 

 

I ovanstående citat illustreras elevens målmedvetenhet och en tro på att den framtida 

målsättningen är möjlig att nå. En tolkning är att elevens uppväxtmiljö och familjens 

utbildningstradition har skapat en tilltro till både vad eleven själv kan klara av och vad utbildning 

kan generera.  

Elev I, den andra eleven som definierats ha en större mängd nedärvda utbildningstillgångar, 

beskriver utbildning som en självklar och möjlig väg för att nå ett högstatusyrke.  
 

Elev I: Alltså, min familj, det är så att de flesta av dem bor i [namn på städer] och typ alla är 
utbildade. Så det är något vi har i familjen, att man ska utbildas. Men jag har velat det också.  

Hanna: Från att du var liten? 

Elev I: Ja! 

Hanna: Har du alltid velat bli läkare då? Eller ville du bli något annat?  

Elev I: Jag ville bli ingenjör från början, men jag blev hopplös (skrattar lätt). Så jag bara “ja, 
kanske läkare, det är bättre”. 

    (Elev I, 18 år, Söderskolan) 

 

Intervjuutdraget illustrerar hur elevens uppväxt kan tänkas prägla synen på utbildning. Tidigare 

hade eleven planerat att söka Naturvetenskapsprogrammet, men har nu ändrat sig. I intervjun 

förklarar eleven att läkaryrket även kan nås genom en längre väg. Eleven planerar att läsa Vård- 

och omsorgsprogrammet följt av Komvux, sjuksköterskeprogrammet och till sist läkar-

programmet. Vägen till drömyrket beskrivs som lång, men nödvändig. Det kan tolkas som att 

eleven, i likhet med Elev F, visar hög tilltro till utbildningssystemets slutliga avkastning och att 
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det därför får ta lång tid. Elevens nedärvda utbildningskapital tycks därmed ge avtryck på elevens 

agerande och beslut. 

Resultatet tyder på att utbildning ses som viktigt i alla familjer oavsett utbildningsbakgrund, 

men att en skillnad finns gällande hur lång tid utbildning får ta. Tilltron till vad investeringar i 

utbildningssystemet kan tänkas generera verkar påverkas av vilken mängd utbildningskapital 

familjen har. Bourdieu (1990, s. 53–56) menar att nedärvda tillgångar – tillsammans med andra 

tillgångar – införlivas i individers habitus. Elevernas habitus påverkas således av mängden nedärvt 

utbildningskapital, och habitus tenderar att framkalla beteenden som agerar till följd av individens 

känsla för spelplanens regler. I Bourdieus begreppsvärld är en individs habitus tätt kopplat till vad 

han kallar för praktiskt sinne (Bourdieu, 1999a, s. 37–38). Med utgångspunkt i den känsla som 

habitus skapar, agerar eleverna utifrån deras praktiska sinne. Då känslan bygger på de tillgångar 

eleverna har värderar det praktiska sinnet valalternativen olika. Eleverna med en större mängd 

nedärvt utbildningskapital tycks ha en habitus som styr mot högstatusyrken som kräver en lång 

utbildning. Även när habitus behöver navigera om och ta en längre väg till målet behåller eleven 

en tilltro till vad det ska generera. Vid en mindre mängd nedärvt utbildningskapital verkar habitus 

orientera sig mot ett val där den känner igen sig mest. Med hänsyn till föräldrarnas utbildnings-

bakgrund kan det tolkas som att dessa elevers habitus orienterar sig mot den väg som snabbast 

leder till ett arbete.   

Sammantaget visar materialet att elevernas mängd av nedärvt utbildningskapital har viss 

betydelse för deras tilltro till tidskrävande investeringar i utbildningssystemet. Familjen har dock 

en begränsad roll som stöd vid gymnasievalet, med argumenten att eleverna anlänt ensamma till 

Sverige samt att föräldrarna saknar kunskap och information om hur man navigerar i det svenska 

skolsystemet. Vi ser då att andra kontakter blir mer betydelsefulla för vad denna grupp väljer. 

 

Betydelsen av vänner och andra sociala kontakter 

Något som framkommit i elevernas berättelser är att sociala kontakter påverkar dem i deras val. 

Ofta fungerar personer i elevernas sociala nätverk som informationskanaler, men ibland även 

som förebilder. Elevernas sociala nätverk varierar, men består ofta av andra elever som är eller 

har varit i en liknande situation som dem själva. En vanlig företeelse är att eleverna får 

information av vänner som tidigare gått på Sprint och som nu läser vid programmet de vill söka. 

Sådana vänner får rollen som vägvisare och fungerar som ett verkligt exempel på vad som är 

möjligt att välja för dem. Elev G förklarar att en kompis klarat av att läsa Vård- och 

omsorgsprogrammet och att det därför känns som ett bra alternativ. Även Elev E svarar att flera 



 

 

31 

 

vänner går de två program som valet nu står emellan. Elev C bekräftar också att vänners 

information om utbildningar kan styra utbildningsvalet. Utifrån vad vännerna berättat om sina 

erfarenheter gjordes ett val som eleven sedan ångrade:  
 

Elev C: Jag pratade med mina kompisar och… jag hade lite, jag hade inte mycket information 
tror jag. Och därför ångrar jag mig. Och jag vill, jag vill ombyta, eller... 

[...] 

Hanna: Vad var det dina kompisar sa då, när du pratade med dem? 

Elev C: Nej, alltså vissa av mina kompisar, alltså deras kompisar har gått på de här 
[programmen] och när de pratar om det, då tycker jag att…  Då tycker jag det, alltså det är min 
favorit, det är mitt favoritjobb (skrattar lätt). Och jag hade inte mycket information.  

    (Elev C, 18 år, Västerskolan) 

 

Berättelsen exemplifierar den roll vänner har för valet och att eleverna söker sig till ett 

sammanhang där de känner tillhörighet och kan identifiera sig med sina klasskamrater, men att 

detta också kan leda till “fel” val.  

Det verkar också vara så att eleverna väljer bort utbildningar där de inte kan se sig själva gå. 

Elev I som först ville läsa Naturvetenskapsprogrammet för att kunna bli läkare har ändrat sig och 

ska istället söka Vård- och omsorgsprogrammet där eleven har vänner som går. Eleven är 

medveten om att det blir en lång omväg för att kunna bli läkare, men har nu valt bort Natur-

vetenskapsprogrammet efter att ha sett hur det är för en kompis. Här fungerar, till skillnad från 

de exempel som givits tidigare, kompisen som en symbol för vad som inte är möjligt. Vi frågar 

vad kompisen gett för information om programmet och eleven svarar: 
 

Elev I: Alltså, hon är alltid stressad. Hon är alltid såhär ”jag har många uppsatser jag måste 
klara, oh my god oh my god oh my god!”. Jag ser det på henne bara, jag vill inte vara i samma 
situation (skrattar). För, hon är född här och det är skitsvårt för henne, redan. Jag, jag kommer 
fyra år, det kommer bli värre än så. Så nej tack. Jag kommer inte gå natur, nej. 

Ebba: Du kunde räkna ut det själv? 

Elev I: Ja exakt. Även svenskar, det är jobbigt för dem. Så varför ska jag gå dit?  

(Elev I, 18 år, Söderskolan) 

 

Eleven ser det inte som möjligt att läsa Naturvetenskapsprogrammet och motiverar det med att 

vännen har det jobbigt på programmet. Detta kan tyda på att eleven ser sig som “någon annan”, 

en person utan de resurser och tillgångar som krävs för att klara ett naturvetenskapligt program.  

Eleven poängterar även att kompisen på Naturvetenskapsprogrammet är född i Sverige, vilket 

kan tyda på att eleven indikerar sin brist på en form av “svenskhetskapital”. Istället ska eleven 

välja ett program där en vän med liknande migrationsbakgrund läser. Elevens berättelse visar på 



 

 

32 

 

hur igenkänning fungerar som information och vägledning inför utbildningsvalet. Den visar även 

hur den svenska elevens information väger tungt när eleven ska välja väg för att nå läkaryrket. 

Även om elevens övriga tillgångar (nedärvt utbildningskapital, intressen, kunskap och 

information om utbildningssystemet) också inverkar vid elevens överläggning, tycks den svenska 

kontakten tillskrivas stort värde. 

När elever får stöd från kontakter med större kunskap om det svenska utbildningssystemet 

verkar denna information värderas högt och därigenom både kunna stänga och öppna dörrar för 

olika vägar in i framtiden. En elev som fått vidgade vyer genom svenska kontakter är Elev H. 

Eleven bor i ett svenskt familjehem där föräldrarna har högstatusyrken. Föräldrarna har läst vid 

universitet och besitter i kombination med deras yrken stort kulturellt och ekonomiskt kapital.   
 

Ebba: Vet du vad du vill göra efter gymnasiet också? Tänker du att du ska börja jobba direkt, 
eller har du tankar på att du ska gå vidare och plugga mer?  

Elev H: Jag tror jag måste plugga mer. För att klara ett teknikprogram räcker inte bara 
gymnasiet.  

Ebba: Så att gå på högskola eller universitet?  

Elev H: Ja. Universitet, ja.  

Ebba: Är det någonting du alltid har tänkt att du vill göra, alltså att gå på universitet eller 
högskola, eller är det någonting som du har kommit på nu? 

Elev H: Nej, alltså jag har börjat tänka på det nu när jag bor med en familj. De sa till mig 
“Alltså det är bättre om du pluggar vidare, inte bara läser till gymnasiet. Då lär man sig mer”.  

(Elev H, 17 år, Söderskolan) 

 

Tidigare hade Elev H inte planerat att läsa vid högskola eller universitet, men planerar nu att gå 

Teknikprogrammet följt av vidare studier i syfte att bli dataingenjör. Planerna har ändrats efter att 

den svenska familjen gett information om vad som vore ett bättre val. En tolkning är att det 

påverkat vad eleven ser som möjliga vägar. Andra elever har på liknande sätt lyft hur deras val 

inspirerats av någon svensk kontakt i deras vardagliga närhet. Till exempel framkommer att Elev 

K blivit inspirerad av en personal på elevens boende som studerar till elingenjör. Tidigare tankar 

har slagits undan och valet riktas nu in på något som personalen visat är möjligt att studera till.  

Elev F har (utöver ett stort nedärvt utbildningskapital) en stor volym socialt kapital i form av 

svenska vänner som läser vid universitet. Till skillnad från många av de andra eleverna umgås 

Elev F främst med vänner utanför Sprint. När eleven beskriver sin plan att söka till Samhälls-

vetenskapsprogrammet blir det tydligt att kontakterna haft inverkan på valet även i detta fall. 
 

Ebba: Har du pratat någonting med dem om dina utbildningsval? Har du berättat för dem att 
du tänker välja Samhällsprogrammet? 
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Elev F: Ja. Alltså, de var mina närmare kompisar, närmare vänner. Vi pratar alltid mycket med 
varandra om våra mål. Och sen har de sagt till mig, de läste också, några av dem, 
samhällsprogrammet. De sa till mig ”om du behöver hjälp du kan säga till mig, det här är bra, 
jag läser den här, det här programmet. Det var fantastiskt”.  

(Elev F, 20 år, Söderskolan) 

 

I ovanstående samtal synliggörs värdet av de sociala kontakternas egna tillgångar. Vännerna 

erbjuder stöd och uttalar sig även positivt om programmet eleven ska välja vilket kan ge en känsla 

av trygghet för eleven. 

Vilka sociala kontakter eleverna har samt vilka tillgångar kontakterna besitter tycks påverka 

både hur mycket informationen eleverna får, men även vilket värde eleverna tillskriver 

informationen. Materialet tyder dock på en komplex bild av att eleverna söker efter en känsla av 

tillhörighet, samtidigt som eleverna värderar de svenska kontakternas kunskap om hur man 

navigerar i det svenska utbildningssystemet högt. 

Igenkänning och en känsla av att man klarar av den utbildning man väljer framträder som 

teman i flera av elevernas upplevelser av valprocessen. Som tidigare nämnts menar Bourdieu 

(1990, s. 61) att habitus är starkt kopplat till vad eleverna ser som möjliga val, samt att det skapar 

en känsla av igenkänning och tillhörighet. Habitus tenderar styra agerandet till ett sammanhang 

där den blir bekräftad och orienterar sig därför i detta fall mot en utbildning som genom igen-

känning ses som möjlig. Många elever väljer program deras vänner redan läser eller har läst vid.  

Bland eleverna som ska söka högskoleförberedande program tycks Elev F:s habitus bli 

bekräftat av de svenska vännerna. Eleven har en stor mängd nedärvt utbildningskapital vilket kan 

förklara varför habitus rör sig mot kretsar där det förstärks och bekräftas (Bourdieu, 1990, s. 61). 

Den blir ytterligare förstärkt av att vännerna besitter ett kulturellt kapital som är giltigt i Sverige. I 

och med att habitus blir bekräftat följer utbildningsvalet det mål eleven alltid haft. Eleven 

behöver inte navigera om eftersom spelreglerna till större del förstås med stöd av det sociala 

kapitalet.  

Majoriteten av eleverna umgås dock med vänner som också har erfarenhet av Sprint. Det är 

för enkelt att säga att eleverna har en likadan habitus, men en rimlig tolkning är att elevernas 

habitus tangerar varandra baserat på att det kapitalinnehav de har med sig inte tillskrivs värde i en 

svensk kontext. Genom igenkänning kan habitus få en riktning samt en känsla för hur spelet ska 

spelas utifrån hur elever med liknande erfarenheter förhåller sig till spelet. Det stöd vännerna kan 

bidra med verkar då bli begränsat till vägen de själva valt. Vännerna blir en symbol för vad som är 

möjligt, eller i vissa fall för vad som är inte är möjligt. Eleverna väljer då utbildningsbanor i likhet 
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med vänner med liknande bakgrund som de själva. Därmed tydliggörs det kulturella kapitalets 

reproducerande funktion inom utbildning, vilket är ett grundläggande tema i Bourdieus sociologi.  

Kulturellt kapital verkar dock konverteras genom vissa elevers större volym av socialt kapital. 

Det sociala kapitalets funktion styrs av hur stora kapitaltillgångar dess sociala kontaktnät har 

(Bourdieu, 1997, s. 52–53). Elev H och Elev K har efter informationsinhämtande av närstående 

svenska kontakter fått upp ögonen för nya möjliga vägar. Båda berättelserna visar på vikten av att 

få information, men också vikten av att knyta specifika kontakter i Sverige med kulturella- och 

ekonomiska tillgångar som kan användas som resurser. Som framgått av intervjuutdragen blir 

betydelsen av det svenska sociala kapitalet centralt för att öppna vyerna för fler alternativ. I vårt 

material syns detta tydligt då Elev H fått idén om att läsa en högre utbildning först efter mötet 

med den svenska familjen. Vår tolkning är att den svenska familjen som besitter ett giltigt 

kulturellt kapital, i form av information om utbildningssystemets vägar, kompenserar för elevens 

korta tid i Sverige.  

Bourdieu (1999a, s. 38) menar att det praktiska sinnet styr elevers investeringar i utbildning 

utifrån vad som ger dem störst utdelning. Detta görs utifrån den information som finns tillgänglig 

för dem, samt om habitus känner sig avskräckt eller villig att anpassa sig till spelets regler. När 

elevens egna habitus inte är säker på vilka regler som gäller kan stöd finnas hos andra närstående 

som kan visa vägen. Det praktiska sinnet, som inledningsvis kanske skulle styra valet mot något 

annat, blir med hjälp av det sociala kapitalets volym navigerat till ett val som kan generera en 

annan typ av kapital, nämligen ett ökat kulturellt kapital.  

Den sammantagna bilden av materialet är att vänner och andra vardagliga kontakter spelar en 

stor roll för elevernas syn på möjliga val samt upplevelsen av vad som kan klaras av. Oavsett typ 

av kontakt tycks eleverna basera sina val på ensidig information från en eller enstaka vänner som 

tidigare gått en liknande väg som de själva nu blivit inspirerade att välja. Om valhorisonten 

begränsas eller vidgas är dock en fråga om vilka tillgångar de sociala kontakterna besitter.  

 

Sammanfattande ord om betydelsen av familj och de sociala kontakterna 

I samtliga intervjuer tar sociala kontakter en större plats än familjen. Visserligen verkar familjen, 

genom elevernas nedärvda utbildningskapital, i någon mån påverka elevernas syn på vad 

utbildning kräver och i längden kan ge. Familjen tycks dock inte vara avgörande för vad eleverna 

väljer, eftersom familjen inte har tillräcklig information om vad som gäller i det nya utbildnings-

landskapet. Istället får vänner och andra sociala kontakter en större betydelse i elevernas 

berättelser. Resultatet tyder på att valen ofta grundas på tillägnad information genom elevernas 
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sociala kapital. Då det sociala kapitalets totala volym är större tenderar valen ligga närmare de så 

kallade “utbildningsinterna kriterierna”, det vill säga sådant kulturellt kapital som möjliggör ett 

steg upp i utbildningshierarkin (Bourdieu, 1991, s. 279–280). Slutsatsen är därmed att familjen 

spelar en mindre roll medan de sociala kontakterna spelar huvudrollen för vilka utbildningsval 

eleverna gör.  

Skolans påverkan på elevernas utbildningsval 
Som ny i ett land blir skolan en viktig plats för integration och kunskapsinhämtning. Skolan blir 

för eleverna både en social kontaktyta och en informationskälla inför framtiden. Alla elever ger en 

generell bild av att skolan är viktig och att de trivs på sina respektive skolor. I elevernas 

berättelser har främst tre delar i skolans verksamhet berörts: Sprint som skolmiljö, lärarna och 

skolans studie- och yrkesvägledning. Nedan presenteras undersökningens resultat kring hur 

skolan, genom dessa tre delar, bidrar till elevernas upplevda valmöjligheter.  

 

Språkintroduktion: introduktion till språket och inte vilket språk som helst 

Avsnittet behandlar hur eleverna upplever att Sprints upplägg och organisering påverkar 

utbildningsvalen. På grund av materialets innehåll fokuseras presentationen på Sprints möjligheter 

att skapa en snabb övergång till ordinarie skolform, där eleverna ofta hänvisar till språkets 

centrala roll. Detta är något som samtliga elever återkommer till i sina berättelser. 

Många elever uttrycker en frustration över att fastna en lång tid på Sprint, där framför allt 

svårigheten att lära sig svenska lyfts som anledning till frustrationen. Elevernas möjlighet att lära 

sig språket påverkas av att organiseringen av Sprint innebär ett fysiskt avstånd till elever som talar 

flytande svenska. Till följd av detta tycks både språkkunskaper och motivation minska ju längre 

tid eleverna spenderar på Sprint. Några elever visar förståelse för att en viss tid på Sprint behövs, 

men menar samtidigt att organisationen är ineffektiv. Eleverna har gått på Sprint olika länge, men 

omkring tre år är vanligt. Flera elever tar upp att det vore bättre att komma ut i “vanliga klasser” 

snabbt. Elev I förklarar att Sprint tar onödigt lång tid och föreslår att programmet endast borde 

fokusera på att ge betyg i grundämnena matematik, engelska och svenska.  
 

Elev I: Ja, alltså jag tänker såhär, om man bara får de här tre betygen och flyttar till vanlig 
klass, då är det där man kämpar. Inte här, man kämpar inte här! Man ska bara ha språket här, 
och sen i vanlig klass man kan få betyg och allt.  

    (Elev I, 18 år, Söderskolan)  
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Elevens uttalande tyder på att det finns en längtan ut från Sprint och att motivationen skulle öka 

om man snabbare kom ut i den ordinarie skolverksamheten. Eleven påstår även att svensk-

kunskaperna skulle utvecklas mer effektivt om eleverna tidigare integreras i vanliga klasser. 
 

Elev I: Alltså, om man går i FBK-klassen5 för länge, eller i Sprint, du vet, andra i klassen, de 
kan ju arabiska, samma språk. Ni kommer sitta i klassen och prata arabiska då i stället för 
svenska. Då är man inte tvungen att lära sig svenska. Men när man flyttar till en vanlig klass, 
alla är svenskar där inne. Så man är tvungen att lära sig mer svenska, man är, alltså, man ska… 
exakt. Så det, hundra procent, det kommer gå snabbare när man går till en vanlig klass. Men på 
Sprint, man bara skiter i, för man har redan tappat mycket tid.  

(Elev I, 18 år, Söderskolan) 

 

Här utvecklas elevens tankar om att introduktionsutbildningens upplägg inte skapar de bästa 

förutsättningarna för att lära sig svenska och att ineffektiviteten kan leda till att eleverna till slut 

inte anstränger sig för att komma vidare. Flera andra elever instämmer i att det är vanligt att man 

istället för svenska pratar sitt modersmål med klasskompisarna. Även Elev E poängterar att 

Sprint tar för lång tid:  
 

Ebba: Om det kom en elev som precis ska börja Sprint, vad skulle du ge den eleven för råd?  

Elev E: … Han ska kämpa mycket hårt i början. I början har man så mycket som man kan lära 
sig, som man inte glömmer. Man ska kämpa och ska gå gymnasiet så fort som möjligt. Ska inte 
slösa tid i Sprint som vi gör.  

Ebba: Tycker du att det känns som att du har slösat tid på Sprint?  

Elev E: Ja. Jag kunde mycket mer svenska förut… än nu.  

    (Elev E, 18 år, Österskolan)  

 

Eleven poängterar att kunskaperna i svenska har minskat med tiden på Sprint. Senare i intervjun 

framkommer det även hur viktigt det är att få möjlighet att prata med svenska elever. 

Möjligheterna att möta svensktalande elever tycks dock vara få. Språket blir för flera elever det 

uppenbara hindret för att kunna ta sig vidare, och samtliga elever lyfter svenskan som en viktig 

förutsättning för att komma vidare i utbildningssystemet och därigenom nå sina mål i framtiden.  

Liksom i elevernas berättelser är språket ett centralt tema i Bourdieus förklaring till hur 

utbildningssystemet bidrar till att reproducera social ojämlikhet. När Bourdieu refererar till 

språkligt kapital menar han bland annat att språket är en avgörande del för framgång i skolan 

(Bourdieu & Passeron, 2008, s. 120–121). I vårt material får det språkliga kapitalet emellertid en 

                                                
5 FBK är en förkortning av förberedelseklass. FBK riktar sig till yngre nyanlända elever och är den motsvarande 
formen av Sprint på grundskolan.  
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något annorlunda innebörd. Det blir en fråga om ren språkkompetens snarare än hur man pratar. 

Elevernas berättelser tyder på en medvetenhet kring betydelsen av språkets värde inom 

utbildning och hur språkligt kapital är en förutsättning för att generera andra kapitaltyper. Enligt 

eleverna finns en bild av att det språkliga kapitalet kan fungera som ett medel för att förvärva 

socialt kapital, som i sin tur kan generera ett ökat språkligt kapital tillbaka. Då dessa 

konverteringar inte tycks ske i någon vidare mening på Sprint upplever många elever programmet 

som tidsslöseri. En tolkning är att eleverna då prioriterar att komma vidare från Sprint, och 

därmed väljer utbildningsvägar som framstår som mer effektiva, framför en väg som ligger i linje 

med deras ursprungliga mål.  

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Sprints organisering påverkar elevernas upplevda 

valmöjligheter genom att de blir kvar på Sprint en lång tid. Orsaker till detta är enligt eleverna 

själva att de i begränsad omfattning får träffa svensktalande elever och därigenom inte utvecklar 

språkkunskaper för att ta sig vidare till en ordinarie skolform. 

 

Lärarens betydelse för elevernas utbildningsval 

En självklar del av Sprint är de lärare som arbetar där. I denna del presenteras hur eleverna 

upplever lärarnas roll för deras möjligheter att ta sig vidare i utbildningssystemet.  

När vi frågar eleverna om hur lärarna är beskrivs de som bra, snälla och hjälpsamma personer. 

Dock framträder en viss skillnad mellan elevernas berättelser baserat på vilken skola de går på. 

Resultatet tyder på att Söderskolans lärare genom undervisningens utformning och förhållnings-

sätt har förmåga att få eleverna att tro på sina val. Denna bild framkommer inte i samma 

utsträckning hos eleverna på Österskolan och Västerskolan. 

Eleverna på Söderskolan har en gemensam bild av att lärarna där kombinerar högt ställda 

krav med en tro på deras förmåga. När Elev F ombeds beskriva Söderskolan får lärare en central 

plats för varför skolan upplevs så bra:  
 

Ebba: Vad tycker du om [din skola]?  

Elev F: Alltså det bästa… Man kan säga att det är den bästa skolan i [staden]. Alltså, jag tycker 
mycket om den här skolan. Det är snälla lärare vi har, de hjälper hela tiden och de blir lite 
hårda. Men jag tror det är bra. De vill att vi kommer kämpa och bli någonting i framtiden. Lära 
sig någonting.  

(Elev F, 20 år, Söderskolan) 

 

Utdraget exemplifierar det alla intervjuade från Söderskolan sagt om sina lärare, nämligen att de 

har höga förväntningar på eleverna. Elev G som tidigare läst Sprint på en annan skola beskriver 



 

 

38 

 

Söderskolans lärare genom att kontrastera undervisningen med den som eleven fått på den 

tidigare skolan. På Söderskolan upplevs undervisningen som mer utvecklande och effektiv. 

Eleven poängterar även att lärarna ställer högre krav än på den tidigare skolan. Denna elev har till 

skillnad från Elev F en mycket kort skolbakgrund och har därmed andra förutsättningar och 

förväntningar än Elev F. Söderskolans lärare tycks dock lyckas med att möta eleverna på deras 

nivå och utforma undervisningen på ett sådant sätt att båda eleverna framhåller undervisningen 

som utvecklande. Trots kort skolbakgrund säger Elev G att universitetsstudier efter Komvux är 

en potentiell väg, vilket kan visa på hur lärarna på Söderskolan lyckas bredda horisonten för vilka 

vägar som är möjliga.  

I kontrast till den bild eleverna på Söderskolan målar upp av sina lärare, framkommer hos 

flera av de andra eleverna en upplevelse av det motsatta. En elev på Västerskolan beskriver att 

lärarna är för snälla och att deras återkoppling är otydlig. Följande utdrag är från samtalet med 

eleven, där det framförs en önskan om högre krav.  
 

Elev B: Jag gör läxorna och sånt, men jag känner att lärarna inte säger riktigt, säger inte något 
riktigt svar. Hon säger “alla ni är bra”. Läraren måste säga något riktigt svar. Hon säger att “du 
är bra, du är bra, bra, bra, bra, bra, det här är bra”. Det är inte så, det är dåligt att allting är bra. 
Man fokuserar inte på det ämnet, men till sist vet man att man inte är bra. Men man kan inte, 
man har inte tid att ändra den här.  

Ebba: Okej, så du tycker att hon säger att alla är bra så då betyder det ingenting?  

Elev B: Ja, alltså det är ingenting hon säger… En bra lärare måste säga “du är dålig på det här, 
du måste förbättra dig”.  

Ebba: För att man ska kunna bli bättre?  

Elev B: Ja. Alltid bra, är inte bra.  

    (Elev B, 16 år, Västerskolan) 

 

En elev på Österskolan ifrågasätter en lärares undervisningsupplägg och eleven tycks önska en 

mer varierad undervisning. 
 

Elev E: Det… det är inte svårt om man säger, men det är massa uppgifter och sånt som vi, de 
flesta av oss har gjort dem två, tre gånger… Alltså vi ska göra dem igen.  

Hanna: Är det samma sak om och om igen?  

Elev E: Ja.  

    (Elev E, 18 år, Österskolan) 

 

Dessa två elever uttrycker sig kritiskt angående lärarnas tillvägagångssätt och efterfrågar genom 

det en mer återkopplande och varierad undervisning. Även om alla elever på Österskolan och 

Västerskolan inte uttrycker kritik på det här sättet, framkommer inte samma upplevelse av 
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effektiva lärare med höga förväntningar och krav, vilket eleverna på Söderskolan explicit 

beskriver. Flera av eleverna på Österskolan och Västerskolan har drömmar om att studera vid 

högskola eller universitet men ser av olika anledningar inte detta som möjligt i dagsläget. Vi 

menar att andra faktorer har en större roll för elevernas upplevda valmöjligheter, men att lärarna 

kan vara delaktiga i bekräftandet av den upplevelsen.  

Sammantaget verkar elevernas tro på sig själva i viss mån påverkas av lärarens inställning till 

vad som är möjligt för eleverna. Vår tolkning är att lärare genom att bekräfta elevernas drömmar 

och tidigare kunskaper samt tro på att eleverna kan nå dit de vill påverkar elevernas upplevda 

valmöjligheter. Bourdieu (1997, s. 47) menar att kapital är sådana tillgångar som erkänns inom en 

viss kontext. Även om lärare enskilt inte definierar vilka tillgångar som är giltiga som kapital har 

de en sådan roll inom skolan, särskilt ur elevernas synvinkel, som kan skapa en miljö där 

elevernas olika habitus känner igen sig. När elevernas habitus inte bekräftas verkar de göra val 

som för dem känns bekanta eller som de känner till. Om läraren får eleverna att förstå reglerna 

och vilka tillgångar som kan användas som resurser, vilket Söderskolans lärare verkar lyckas med, 

ges större möjligheter för vidgade val. Lärare kan därför, genom en effektiv undervisning präglad 

av höga förväntningar och krav, ha viss betydelse för vilka vägar genom utbildningssystemet 

eleverna väljer.  

 

Studie- och yrkesvägledares roll för utbildningsvalen 

Inom skolan har studie- och yrkesvägledare (syv) ett uttalat uppdrag att bland annat förbereda 

eleverna för att hantera och överväga olika valalternativ. I denna del ligger fokus på vilken 

betydelse eleverna ger denna vägledning för deras utbildningsval.  

Resultatet pekar på att valen sällan kopplas till syv och att de har liten betydelse för elevernas 

beslut, vilket baseras på tre aspekter ur materialet. För det första framkommer syv främst som 

källa för praktisk information och för det andra verkar eleverna få träffa syv för lite och därmed 

få för lite information om olika val. För det tredje ges syv en liten roll i elevernas berättelser, 

vilket kan tolkas som att de även har en liten roll i elevernas valprocess.  

Den första aspekten tyder på att syv får en praktisk roll, det vill säga att syv visar vägen, men 

inte olika vägar. Några elever som varit i kontakt med syv beskriver mötet i praktiska termer. 

Snarare än att informationen riktas in på vilka olika utbildningsalternativ som finns tillgängliga, 

tycks den vara inriktad på vilka skolor som finns tillgängliga, hur man ansöker och/eller vilka 

antagningspoäng som gäller.  
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Elev H: Jag valde själv att jag ville gå teknik, så [syv] gav mig inte direkt förslag på någonting 
annat.  

(Elev H, 17 år, Söderskolan) 

 

Elev J: Alltså vi har en studievägledare. [Syv] hjälper, ja, med att ansöka.  

(Elev H, 20 år, Österskolan) 

 

Utifrån elevernas berättelser får syv en annan typ av vägledande roll än den som har till uppgift 

att bredda elevernas horisonter. Några elever beskriver, i likhet med Elev H, att de redan innan 

mötet bestämt vad de ska välja och att syv då främst gett förslag på olika skolor som har 

programmet. Givetvis är också denna typ av information viktig för elevernas väg framåt, men den 

praktiska informationen tycks delges på bekostnad av annan information.   

Den andra aspekten vi vill lyfta som stöd för resultatet är hur det bland eleverna tycks finnas 

en osäkerhet kring vilka utbildningsval som finns och vad som kan väljas. Elev A poängterar att 

mer information från syv hade behövts. Eleven ska inom kort söka till Komvux, men har trots 

det ännu inte haft något möte med skolans syv.  
 

Elev A: Jag har inte fått någon information i skolan. Vi behöver mer information, jag behöver 
få mer information av syv. Det kommer ett möte efter nationella provet och sen... Men jag har 
några kompisar och bekanta som jobbar. Jag fick lite information av dem också.  

    (Elev A, 20 år, Västerskolan) 

 

Eleven uttrycker explicit att skolan inte bidragit med tillräckliga kunskaper och hänvisar samtidigt 

till andra informationskällor. Vi återknyter till temat senare i samtalet med Elev A: 
 

Hanna: Och nu hade du bokat in ett möte med studievägledaren? 

Elev A: Nej… Vi har inte bokat någonting. Men jag har inte problem, jag har kontakter, några 
som jobbar i, en person jag känner, jag känner en person som läser studievägledare. Den 
personen kan hjälpa mig och så. 

(Elev A, 20 år, Västerskolan)  

 

Även om denna elev i ena stunden verkar efterfråga mer information av syv, går det i andra 

stunden att kompensera för syvs roll genom andra kontakter. Att få någon typ av information 

verkar vara det viktiga, snarare än att få den från syv. När vi pratar om vilken utbildning eleven 

ska välja framträder en viss osäkerhet på grund av den lilla information eleven har om olika 

alternativ, men uttrycker samtidigt att informationen från syv inte är nödvändig.  

Beskrivningen av samtalet med Elev A snuddar vid den tredje aspekten som ligger till grund 

för vårt resultat, nämligen att eleverna vid samtal om informationsinhämtning ofta hänvisar till 
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andra sociala kontakter. Även om syv nämns, är det de andra kontakterna som får störst plats i 

elevernas berättelser. När vi pratar om hur information inhämtats med Elev K, styrs samtalet 

bort från syv och över på andra källor. 
 

Ebba: Vem var det som berättade om el? Hur fick du information om det?  

Elev K: Jag fick det från, vad heter det, [syv]. Vi fick lite information av hen, och lite 
information av min personal på det boende jag bor på.  

Ebba: Vad berättade de då? 

Elev K: Alltså, en av dem pluggar el, han är nästan klar. Han ska bli ingenjör snart. Han sa att 
du kan plugga och samtidigt du kan jobba. Till exempel ett år du kan plugga, och ett år eller två 
år du kan jobba, och sen igen du kan plugga. Och jag tänkte att det är bra för att kanske kan 
man inte göra så i de andra ämnena, eller man får inte göra så. Till exempel bilmekaniker. 
Men... Kanske, jag vet inte faktiskt [...].  

(Elev K, 19 år, Österskolan) 

 

Citatet visar på att den information som personalen på boendet delgivit är den information som 

eleven fokuserar på när vi ber eleven utveckla varifrån informationen kommer. Syvs roll blir 

därmed begränsad och överskuggas av andra informationskällor. Utöver att eleverna inte 

utvecklar sina upplevelser kopplade till sina möten med syv, ger de heller inga indikationer på att 

syv är betydande för deras val.  

De tre aspekter som beskrivs och exemplifieras ovan illustrerar sättet syv påverkar elevernas 

upplevda val på, nämligen inte mycket alls. Vårt material tyder på att många elever tar beslut utan 

eller med bristfällig information från syv och att råd från andra kontakter utanför skolan då blir 

vägledande för vilka beslut som fattas. Bourdieu (1999a, s. 37–38) förklarar individers olika val 

med hänvisning till det praktiska sinnets förmåga att känna av de regler som gäller i olika 

situationer. Den osäkerhet som framkommer hos några elever tyder på att spelreglerna för dem är 

oklara och att det praktiska sinnet har svårt att få en uppfattning om vad som är det mest 

ändamålsenliga. I denna kontext aktualiseras individernas kapitaltillgångar och habitus som viktiga 

för att det praktiska sinnet ska kunna navigera i den riktning som ger mest utdelning. När beslut 

grundas på otillräcklig information lämnas större utrymme för elevernas habitus att styra valet.  

Sammanfattningsvis tycks syv därmed påverka genom att inte påverka, vilket gör att elevernas 

tidigare och förvärvade tillgångar får större betydelse för deras val och vad som ses som möjligt. 

Det kan förklara varför vissa val upplevs möjliga för några, men inte för andra.  
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Sammanfattande ord om skolans påverkan för elevernas utbildningsval 

Materialet visar att skolan påverkar elevernas valmöjligheter på olika sätt, men kanske främst 

genom att inte påverka så mycket, vilket vi menar är en påverkan i sig. Enligt eleverna verkar syvs 

potential inte utnyttjas i tillräcklig grad, och Sprint verkar ha svårt att skapa förutsättningar för en 

effektiv språkinlärning. När detta brister har elevernas praktiska sinne svårt att uppfatta vilka 

regler som är gällande. Eftersom det språkliga kapitalet är litet blir det också svårt för eleverna att 

konvertera olika tillgångar till giltigt kulturellt kapital. Sprints lärare tycks, genom sitt förhållnings-

sätt och undervisningsupplägg, kunna påverka elevernas upplevda valmöjligheter. En framgångs-

faktor verkar vara när lärare lyckas skapa en miljö där elevernas olika habitus känner igen sig och 

bekräftas. När habitus bekräftas i den nya kontexten kan andra vägar bli synliga, alternativt att 

eleverna vågar tro på sina ursprungliga drömmar. Vi menar dock att denna påverkan samverkar 

med andra faktorer och att lärarens påverkan inte är avgörande i sig själv. 
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Kapitel 6 Diskussion 

I detta avslutande kapitel sammanfattas och diskuteras studiens resultat med utgångspunkt i 

föreliggande syfte och frågeställningar. Resultaten sätts sedan i relation till tidigare forskning, teori 

och metod där vi berör möjligheter och begränsningar med studiens tillvägagångssätt. Därefter 

diskuteras implikationer för framtida forskning och praktik. Avsnittet avslutas med en reflektion 

kring studiens ämnesdidaktiska relevans.  

Summering av studiens resultat 
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur nyanlända elever navigerar i ett utbildnings-

landskap i förhållande till de utbildningsmässiga, ekonomiska och sociala tillgångar de besitter. 

För att uppnå syftet har vi utgått från tre frågeställningar: vilka utbildningsval eleverna ser som 

möjliga och vilka val de gör, på vilka sätt familjen och andra sociala kontakter kan påverka 

eleverna i deras val, samt hur eleverna upplever att skolan påverkar valen och valmöjligheterna. 

Detta har undersökts genom kvalitativa intervjuer med elva nyanlända elever på Språk-

introduktionsprogrammet (Sprint), där elevernas egna tankar och föreställningar varit ledande. 

Resultatet, som analyserats med hjälp av Bourdieus begrepp kapital, habitus och praktiskt sinne, 

pekar på att nyanlända elever styr mot val där individens habitus blir bekräftat, främst med stöd 

av deras sociala kapital.  

Materialet visar att de flesta av eleverna väljer eller kommer välja ett yrkesförberedande 

gymnasieprogram. Endast två elever planerar att läsa en högskoleförberedande utbildning för att 

direkt efter gymnasiet fortsätta till universitet. Elevernas ekonomiska situation tycks påverka vilka 

val de ser som möjliga och det är endast de två elever som inte uttrycker en oro kring ekonomin 

som väljer en högskoleförberedande utbildning. Majoriteten av eleverna väljer en utbildning som 

de tror snabbt kan leda till arbete. Synen på vad som är möjligt verkar även till viss del vara 

kopplad till det nedärvda utbildningskapital som genererats från familjen. Materialet visar att 

eleverna med en jämförelsevis stor mängd nedärvt utbildningskapital har en högre tilltro till 

utbildningens avkastning och därför tydligare målsättningar som ligger i linje med deras framtids-

drömmar. Dock visar resultatet att familjen ofta saknar information och kunskap om hur man 
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orienterar sig i det svenska utbildningssystemet, vilket begränsar deras roll som vägledare och 

stöd för beslut.  

När eleverna inte har tillgång till familjen som informationskälla tyder materialet på att de 

sociala kontakterna blir mer betydande. Elevernas vägar kan både vidgas och begränsas beroende 

på det sociala kapitalets volym av tillgångar. Ett svenskt socialt kapital med stora mängder 

kulturellt- och ekonomiskt kapital framstår som en viktig tillgång. Vänner och andra sociala 

kontakter verkar även kunna inspirera eleverna att välja ett visst program. Då kontaktnätet för de 

flesta verkar bidra med igenkänning väljer eleverna utbildningar där deras habitus tros kunna 

bekräftas, vilket i många fall leder eleverna till liknande utbildningsval som tidigare nyanlända 

elever valt.  

De olika sätt skolan påverkar är mer implicita och verkar samverka med rollerna som familj 

och sociala kontakter spelar. Resultatet tyder på att upplägget av introduktionsutbildningen gör 

det svårt för eleverna att omforma sina tillgångar till resurser. Det språkliga kapitalet är, enligt 

eleverna, svårt att tillägna sig när Sprint innebär en distans till svensktalande elever. Det gör att 

flera elever upplever Sprint som tidsslöseri, vilket i sin tur gör eleverna omotiverade. Detta verkar 

också påverka vilka utbildningsval som upplevs möjliga. Här framkommer dock att lärare, genom 

att skapa miljöer där elevernas habitus bekräftas, kan påverka elevernas tro på sig själva genom att 

välja vägar som inte är lika vanliga för denna grupp. Valen tycks således påverkas av hur elevernas 

tillgångar samverkar och ges förutsättningar att omformas och/eller utvecklas i linje med det 

skolan värdesätter. Eleverna visar få tecken på att studie- och yrkesvägledare medverkat till hur de 

navigerar. 

Slutsatsen som dras utifrån uppsatsens resultat är att information från sociala kontakter i 

kombination med elevernas ekonomiska situation har störst betydelse för hur eleverna navigerar 

bland olika valalternativ. Även om familjen visat sig ha viss betydelse för elevernas målsättningar 

blir familjens roll begränsad när de inte kan fungera som informationskälla. När familjen inte 

finns till hands och när skolan inte tycks leva upp till sitt kompensatoriska uppdrag blir de sociala 

kontakterna enskilda vägvisare. Det sociala kapitalets volym, det vill säga vilka tillgångar de 

sociala kontakterna besitter, avgör då orienteringen bland valmöjligheterna.   

Resultat i relation till tidigare forskning 
Mycket av den forskning som tidigare gjorts om utbildningsval har inte fokuserat på gruppen 

nyanlända. Tidigare studier gällande skol- och utbildningsval för elever i allmänhet tillskriver 
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familjebakgrunden en stor betydelse för vilka val som görs (Lidegran, 2009, s. 234; Skawonius, 

2005, s. 331). Uppsatsens resultat visar dock att familjen inte ges lika stort värde för gruppen 

nyanlända elever och att andra faktorer istället verkat få större betydelse. Den påverkan familjen 

ändå har, enligt uppsatsens resultat, är hur uppväxtmiljön skapat en viss syn på utbildning och 

vad den kan ge. De elever som växt upp i familjer där det finns en tydlig förväntan på att studera 

vidare har i denna studie visat en högre tilltro till utbildningens investeringar och avkastning. 

Detta visar även Sharif (2017, s. 172–173) i sin studie om nyanlända ungdomars möten med den 

svenska skolan. Till skillnad från Sharifs studie har vår undersökning inkluderat ett elevunderlag 

med större spridning gällande mängden nedärvt utbildningskapital. Vårt resultat visar att samtliga 

elever, oavsett familjebakgrund, har en positiv syn på utbildning, men att eleverna med en mindre 

mängd nedärvt utbildningskapital tenderar att ha en bild av att gymnasieutbildningens främsta 

syfte är att den snabbt ska kunna konverteras till arbete.  

Trots familjens påverkan på elevernas tilltro till utbildningssystemets avkastning, visar 

materialet att föräldrar begränsas i rollen som vägledare och informationskälla på grund av 

bristande eller obefintlig kunskap om det svenska utbildningssystemet. Dresch och Lovén (2010, 

s. 45) har tidigare visat att i synnerhet elever med utländsk bakgrund vänder sig till sina föräldrar 

för råd inför gymnasievalet. Resultatet tyder dock på att gruppen nyanlända elever skiljer sig från 

elever med utländsk bakgrund i detta avseende. Detta ligger i linje med tidigare resultat som 

konstaterat att nyanlända elevers familj har för lite kunskap för att kunna orientera sig mellan 

olika valalternativ i Sverige (Sarstrand Marekovic, 2016, s. 155)  

När familjen inte kan vägleda eleverna, visar vårt resultat att elevernas sociala kapital avgör 

vilka alternativ som blir synliga och vilka val som görs. I likhet med tidigare forskning pekar 

resultatet på att vänner spelar en stor roll för elevernas utbildningsval (Rosenqvist, 2010, s. 20). 

Dock visar vårt resultat att det inte nödvändigtvis behöver vara vänner i klassen som påverkar, 

utan att sociala kontakter med liknande erfarenheter och bakgrund utanför skolan kan visa vilka 

vägar som är möjliga. Även i tidigare studier som fokuserat på nyanlända elever, ges de sociala 

nätverken en betydande roll, men har då förklarats med andra begrepp än just Bourdieus 

(Sarstrand Marekovic, 2016, s. 153–155; Wigg, 2008, s. 94; Cederberg, 2006, s. 165). Likt dessa 

undersökningar har detta resultat visat att vänner och sociala kontakter fungerar som 

informationskällor och guider i det som är nytt. Vi har dragit slutsatsen att elevernas sociala 

kapital påverkar hur valen görs, men resultatet visar också att volymen av socialt kapital är det 

som avgör vad det genererar. Sociala kontakter som är etablerade i Sverige bidrar med kapital 
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som görs giltigt i en svensk kontext vilket gör att dessa kontakter är värdefulla för hur elever 

navigerar i utbildningslandskapet.  

Angående resultatets koppling till skolan har vår presentation till viss del varit tudelad, å ena 

sidan Sprint som skolmiljö, å andra sidan studie- och yrkesvägledning. För att knyta an till det 

sistnämnda visar vårt resultat främst att informationen från studie- och yrkesvägledningen är 

bristfällig, vilket på olika sätt också framkommit i tidigare studier (Hertzberg, 2015, s. 199; 

Sundelin, 2015, s. 222–223; Lundqvist, 2010, s. 288–289). Dessutom verkar inte eleverna vända 

sig till skolans vägledning i någon större utsträckning. Men avseende på Sprint som skolmiljö, 

tyder detta resultat på att programmet har svårt att lyckas med den snabba övergång till gymnasiet 

som introduktionsutbildningen syftar till. Visserligen har vi inte undersökt hur den faktiska 

organiseringen och undervisningen på programmet går till, men denna studies resultat visar att 

eleverna själva upplever det som ineffektivt. Nilsson Folke (2017) visar liknande resultat i en 

etnografisk studie om nyanlända elevers övergång till ordinarie skolform. Enligt vårt material kan 

då elevernas motivation gå ner (jfr Suárez-Orozco, Rhodes & Milburn, 2009, s. 174).  

Resultatet visar att eleverna upplever Sprints avskildhet från svensktalande elever som ett 

problem och menar att det påverkar deras möjligheter att lära sig språket på ett effektivt sätt. 

Detta poängteras även i tidigare studier (Bomström Aho, 2018, s. 96). Utifrån elevernas 

upplevelse av undervisningen har vi dragit slutsatsen att lärarens praktik kan ha betydelse för hur 

eleverna uppfattar den svenska skolan som en plats för dem eller inte. Även detta ligger i linje 

med vad tidigare forskning sagt om lärarens roll för hur eleverna uppfattar sina valmöjligheter 

(Jobér, 2012, s. 14–15; Broady, 2007, s. 17; Cederberg, 2006, s. 194).  

Denna studie har bidragit till forskningsfältet genom att fokusera på en grupp som sällan 

uppmärksammats i studier om utbildningsval. Ännu mer sällan har deras egna röster fått 

utrymme i sådana sammanhang. Studiens främsta bidrag är att den visat hur det sociala kapitalet 

främst verkar påverka dessa elevers utbildningsval. Detta tycks samverka med elevernas nedärvda 

utbildningskapital och möjlighet att förvärva ett nytt giltigt sådant. Dessa faktorer verkar även 

samspela med skolan som genom att bekräfta elevernas habitus kan påverka vad de ser som 

möjligt. Genom att konstatera detta har vi bidragit till en bredare kunskap om hur olika tillgångar 

och faktorer påverkar nyanlända elevers gymnasieval. 
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Resultat i relation till teori  
Med Bourdieus begrepp som utgångspunkt har studien getts utrymme att analysera hur en grupp 

elever navigerar i ett utbildningssystem utifrån de tillgångar de besitter. De teoretiska begreppen 

har gett oss möjlighet att analysera hur elevernas utbildningsval kan relateras till de tillgångar de 

har med sig till den nya skolkontexten. En begränsning med den teoretiska utgångspunkten är 

relaterad till vår urvalsgrupp. Eftersom kapital enbart får funktionen som kapital då tillgångar 

tillskrivs ett sådant värde har analysen av de nyanlända elevernas tillgångar blivit en aning 

komplicerad. För att hantera detta har vi förhållit oss reflexivt och ständigt diskuterat hur och om 

elevernas tillgångar på något sätt kan förstås som kapital i någon form och kontext. På det sättet 

har vi i vissa fall tangerat gränsen för teorins förklaringsgrad.  

Resultat i relation till metod 
Kvalitativa intervjuer har gett oss möjlighet att få en djupare förståelse för hur eleverna kan 

uppfatta samma fenomen på olika sätt. Genom att eleverna har getts möjlighet att bidra till 

samtalets riktning, menar vi att det som eleven upplevt mest centralt har getts utrymme. I de elva 

berättelserna har eleverna på olika sätt berört gemensamma teman, såsom vänners roll i valet av 

utbildning. Även om metoden tillåter oss att se mönster, kan inga generella slutsatser dras om 

gruppen nyanlända elever. Resultaten visar på en bredd som kan ge indikationer på mönster, men 

visar snarare på ett djup där resultaten bör ses som illustrativa exempel på hur nyanlända kan 

uppleva sin situation i relation till gymnasievalet. För att kunna visa på mer generella mönster 

hade ett större urval varit nödvändigt och/eller en helt annan metod, exempelvis en kvantitativ 

enkätundersökning. Gällande vårt urval av elever bör det även nämnas att de som valt att delta i 

studien mycket väl kan vara en grupp ambitiösa elever som söker sig till sammanhang där de får 

möjlighet att prata svenska. De har träffat oss utanför skoltid och varit lika tacksamma för 

pratstunden som oss. Detta tyder på att det är en grupp elever som söker efter sociala ytor och 

som värdesätter socialt samspel. Vi menar därför att det kan ha bidragit till studiens resultat. Om 

elevernas klasskompisar, som inte valde att delta, berättat om sina tankar hade resultatet kunnat 

se annorlunda ut.  
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Implikationer för framtida forskning och praktik 
Arbetet med uppsatsen har väckt frågor som inte varit möjliga att besvara inom ramen för 

studiens syfte och omfattning. Studiens resultat tyder på att vänner och andra sociala kontakter är 

ett viktigt stöd för nyanlända elever vid orienteringen av olika utbildningsval. Det har dock inte, 

utifrån studiens omfattning, varit möjligt att fördjupa förståelsen ytterligare kring det sociala 

kapitalets kraft. Vi ser dock ett behov av att framtida forskning koncentrerar sig på det området. 

Fortsatt forskning om nyanlända elevers gymnasieval skulle kunna kombinera olika metoder 

för att ge en större helhetsbild av de samverkande faktorer som tycks påverka valet. Ett förslag är 

att kombinera kvantitativ och kvalitativ metod eftersom det skulle kunna bidra med en mer över-

gripande beskrivning av hur nyanlända elever navigerar, samtidigt som ett sådant tillvägagångssätt 

även erbjuder mer djupgående förklaringar genom kompletterade intervjuer. Det skulle därmed 

bidra till en djupare förståelse för varför och i vilken grad olika tillgångar får betydelse. Ett annat 

förslag är att kombinera denna studies upplägg med intervjuer med både studie- och 

yrkesvägledare, familjemedlemmar/vårdnadshavare och lärare. En sådan studie skulle vara mer 

omfattande, men skulle kunna fånga en bredare bild av helheten.  

Eftersom vårt resultat visar tecken på att lärares förhållningssätt verkar vara annorlunda på de 

olika skolorna skulle detta kunna vara ett ämne för ytterligare undersökningar. Det vore då 

intressant att observera och jämföra lärares undervisningsupplägg på flera olika skolor och se hur 

lärare förhåller sig till nyanlända elever i klassrummen. Utifrån att denna studie inte lyckats fånga 

ett innehåll i materialet med relevans för ämneslärare specifikt, menar vi att det finns anledning 

att på ett mer avgränsat plan fokusera studier på hur skolämnena kan bli delaktiga i elevernas 

orientering bland olika framtidsval.  

I några intervjuer har samtalet kretsat kring oro, där känslan har kopplats till migrations-

erfarenheter och beslut om uppehållstillstånd. Eleverna som uttryckt sin oro har särskilt påtalat 

hur känslan påverkar skolarbetet och tankarna på framtiden. Att undersöka hur ängslan och stress 

påverkar framtidsdrömmar och utbildningsval har legat utanför denna uppsats syfte, men är 

något som vi anser bör undersökas vidare.  

Till sist vill vi uppmärksamma behovet av att se över organiseringen av Sprint, samt 

undersöka vilka sätt som är de mest effektiva vägarna för nyanlända elever att bli en del av det 

svenska samhället; att övergå till ordinarie svensk skolform. Genom att titta på vilka sätt Sprints 

organisering påverkar elevernas upplevda valmöjligheter har vi snuddat vid det föreslagna ämnet. 

En mer avgränsad och fördjupad syftesformulering krävs dock för att komma fram till hur 

introduktionsutbildningen på ett bättre sätt skulle kunna stödja dessa elever. 



 

 

49 

 

Resultat med samhällskunskapsdidaktisk relevans 
Studien var ursprungligen tänkt att även inkludera samhällskunskapsämnets relevans för elevernas 

utbildningsval, eftersom det är ett ämne som syftar till att ge kunskaper om hur man hanterar och 

värderar information om samhället i stort (se Skolverket, 2019). Det visade sig emellertid vara ett 

tema som informanterna inte hade lika lätt att tala om, då svaren främst inriktades på ämnes-

innehåll eller lärares ageranden. Vid frågor som berörde samhällskunskapsämnet och dess 

undervisning blev svaren av slaget “det är jätteviktigt att veta om samhället” (Elev D) och “alltså 

jag tror inte man behöver det på Vård- och omsorgsprogrammet” (Elev I). Givet studiens 

kvalitativa anslag, där resultaten i högre grad följer empirin, har andra områden därför tagit större 

plats i denna uppsats. Vi vill dock poängtera att detta kan tolkas som ett resultat i sig; 

samhällskunskapsundervisningen spelar inte en stor roll för dessa elevers navigering mellan olika 

valalternativ. Utifrån materialet är det uppenbart att den potential som finns i samhälls-

kunskapsämnet inte tycks nyttjas för att vägleda eleverna i utbildningssystemet. Utifrån grund-

skolans kursplan för samhällskunskapsämnet skulle man med utgångspunkt i eleven och dennes 

situation kunna inkludera frågor om utbildningsval och elevernas framtid i arbetsområden som 

berör delar av det centrala innehållet, exempelvis området samhällsresurser och fördelning. Inom 

detta område ska samhällskunskapslärare undervisa om samband mellan socioekonomisk 

bakgrund, utbildning och välfärd, vilket med fördel kan göras genom vardagsnära exempel som 

elevernas kommande utbildningsval (se Skolverket, 2019). Skolverket (2017b) har även i en 

rapport visat hur olika skolor har arbetat med studie- och yrkesvägledning som en integrerad del 

av samhällskunskapsundervisningen för nyanlända och pekar på många fördelar med arbetet.6  

Vi vill även lyfta två mer specifika aspekter med koppling till hur samhällskunskapslärare på 

Sprint kan tänka kring sin undervisning, det vill säga resultat med koppling till samhällskunskaps-

didaktik. Den första aspekten gäller den ämnesdidaktiska frågan om hur undervisningen ska 

bedrivas för att på bästa sätt tillgängliggöra ett ämnesinnehåll. Många elever i materialet uttrycker 

att samhällskunskapsämnet har gett dem viktig kunskap om demokratiska fri- och rättigheter, 

ekonomi samt information om det svenska rättssystemet. För en elev har dessa kunskaper gett 

extra stor avkastning. Elev F har under en samhällskunskapslektion fått besöka stadens tingsrätt. 

Eleven, vars mål är att bli jurist, har efter studiebesöket fortsatt besöka tingsrätten på sin fritid, 

och har numera kontinuerlig kontakt med personer som arbetar där. Dessa personer bidrar med 

information och kunskap till eleven. I Bourdieus termer skulle detta vara ett konkret exempel på 
                                                

6 Se särskilt s. 66–67 för hur studie- och yrkesvägledning kan inkluderas i samhällskunskapsämnet för nyanlända.  
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hur socialt kapital konverteras till kulturellt kapital. Genom besöket har Elev F utökat sitt sociala 

kapital genom att inkludera personer med stora volymer av tillgångar. Kapitalet har sedan 

konverterats till ett ökat kulturellt kapital i form av vetskapen om hur utbildningssystemet 

utnyttjas på bästa sätt för att nå målsättningen. Exemplet visar att lärarens ämnesdidaktiska val, 

att använda studiebesök som undervisningsmetod, kan leda till värdefulla kunskaper utöver själva 

ämnesinnehållet.  

Den andra aspekten berör frågan om varför ett innehåll ska presenteras på ett visst sätt. Frågan 

uppmärksammar både undervisningens målgrupp samt hur ämnet tillgängliggörs på bästa sätt. 

Med avseende på elevernas språkkunskaper i svenska riktas uppmärksamheten åt att ämneslärare 

ser sin roll som tvåfaldig, nämligen som både samhällskunskaps- och svensklärare. Några elever 

uppmärksammar detta genom att prata om ämnesundervisning som språkträning. Elev G och 

Elev I, som båda går på Söderskolan, lyfter att all undervisning fungerar som utvecklande för 

deras språkinlärning. Elev A, som går på Västerskolan, påpekar däremot att man måste lära sig 

svenska innan man kan läsa andra ämnen. Utifrån elevernas sätt att prata om ämnes-

undervisningen tycks Söderskolans lärare arbeta språkutvecklande och därigenom bidra till både 

kunskaps- och språkutveckling. Vårt material är dock knapphändigt kring denna fråga och någon 

vidare analys görs därför inte.  

Trots den lilla information som materialet återger kring samhällskunskapsämnet vill vi ändå 

poängtera att samhällskunskapslärare – inte enskilt, men som en viktig del i ett arbetslag – genom 

sin undervisning tycks kunna påverka elevernas målbilder och utbildningsval. Eftersom 

undervisningens utformning påverkar elevernas kunskaps- och språkutveckling finns kopplingar 

till det som tidigare beskrivits om Sprints betydelse för elevernas val. Om samhällskunskapslärare 

arbetar med metoder, genom exempelvis studiebesök och språkutvecklande arbetssätt, där både 

det sociala och språkliga kapitalet kan stärkas tror vi att elevernas utbildningsval kan upplevas 

som fler.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  
Tema 1: Skola 

• Berätta om hur det är att gå på Sprint. (Hur länge? Bra/dåligt? Vad/varför?) 
• Vad tycker du om dina lärare, klasskompisar, skolan? 
• Om du fick beskriva dig själv som elev, hur skulle du då beskriva dig själv?  
• Är det viktigt för dig att det ska gå bra i skolan? 
• Vad gillar du att göra i skolan?  
• Kan du berätta hur du tycker det är att läsa samhällskunskap?  
• Hur tycker du att dina lärare har förberett dig inför att börja gymnasiet?  

Tema 2: Gymnasieval 
• Kan du beskriva skolan/programmet du har valt till gymnasiet.  
• Berätta varför du valde just xx-programmet/skolan?  
• Finns det andra program/skolor som du väljer mellan? Varför/varför inte? 
• Finns det något du hade velat studera som du har valt bort? Varför?  
• Hur har du fått information om valet/skolan?  
• Vet du vad dina kompisar/familj tycker om ditt val?  
• Kan du berätta om hur det känns att börja gymnasiet i höst.  
• Vilka tips/råd skulle du ge till en elev i din situation? 
• Vad är dina förväntningar på programmet?  

Tema 3: Framtiden 
• Hur viktigt är utbildning för dig? Varför/varför inte?  
• Berätta om dina planer efter gymnasiet. 
• Vad behövs för att uppnå det?  
• Har dina planer ändrats sen du kom till Sverige?  
• Vad är viktigt för att klara sig i livet som vuxen? 
• Hur tycker du att dina lärare har förberett dig för det? Sh-lärare? 
• Tycker du att samhällskunskapen har gett dig de kunskaper som krävs för att klara sig 

i Sverige? Varför/varför inte?  
Tema 4: Eleven 

• Hur gammal är du?  
• Hur länge har du varit i Sverige? Var kommer du ifrån?  
• Hur levde du och din familj där? Föräldrarnas bakgrund? Arbete/utbildning?  
• Är din familj här? Jobbar/studerar dem? Hur bor du nu?  
• Är det viktigt att utbilda sig i din familj?  
• Kan du berätta om din skolbakgrund från tiden innan du kom till Sverige?  
• Finns det några skillnader/likheter mellan skolan i Sverige/där du kommer ifrån? 
• Vilka råd skulle du ge till en person som nyligen har kommit till Sverige och precis ska 

börja Sprint? 
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Bilaga 2: Informationsbrev  

Information och förfrågan om deltagande i sociologisk intervjustudie om Sprint-elevers 
upplevelser av gymnasievalet 
 
Vi är två ämneslärarstudenter som nu ska påbörja vår C-uppsats i sociologi vid Uppsala 
Universitet. Syftet med uppsatsen är att undersöka Sprint-elevers erfarenheter och upplevelser 
kring gymnasievalet. Med uppsatsen hoppas vi kunna bidra med kunskap och förståelse för hur 
elever på Språkintroduktionsprogrammet upplever det svenska skolsystemet och den övergång 
som det innebär att gå från Sprint till ett nationellt gymnasieprogram, vilket är ett relativt 
outforskat ämne. 
 
Eftersom du är elev vid Språkintroduktionsprogrammet med framtida planer på att söka till ett 
nationellt gymnasieprogram, vill vi gärna intervjua Dig! Vi är intresserade av dina tankar och 
upplevelser relaterade till gymnasievalet, samt dina framtidsdrömmar gällande utbildning och 
yrke.  
 
Inom kommande veckor vill vi utföra enskilda intervjuer á cirka 45 minuter, där en av oss 
kommer ställa frågor och en av oss kommer föra anteckningar. Intervjun kommer att spelas in 
med mobiltelefon, där lösenordskod självklart används på mobilen för att ingen obehörig ska ha 
möjlighet att komma åt ljudfilen. Det insamlade materialet kommer att förvaras så att endast vi 
och vår handledare kommer åt det under arbetets gång. Efter intervjun kommer samtalet skrivas 
ned i text och ljudfilen kommer därefter raderas. Materialet kommer avidentifieras och namn på 
personer och platser ändras. Din anonymitet är av största vikt.  
 
Deltagandet är frivilligt och kan när som helst utan särskild förklaring avbrytas. Under hela 
intervjun har du rätt att avstå från att svara på frågor utan att behöva förklara varför. Det 
kommer även finnas möjlighet för den intervjuade att läsa igenom den nedskrivna intervjun. Om 
den intervjuade i efterhand vill att viss känslig information inte ska behandlas i uppsatsen, kan det 
i så fall uteslutas. Det insamlade materialet kommer att publiceras i form av en C-uppsats vid den 
Sociologiska institutionen och kommer finnas tillgänglig på Uppsala universitets databas DiVA 
(Digitala Vetenskapliga Arkivet). Det kommer därför vara tillgänglig för allmänheten. De 
nedskrivna intervjuerna kommer inte publiceras i sin helhet, men citat från vissa samtal kan 
förekomma.  
 
Ditt deltagande skulle vara till stor hjälp! Har du frågor eller funderingar? Kontakta gärna Hanna 
Otthén och Ebba Widelius, eller vår handledare Andreas Melldahl. Kontaktuppgifter finns nedan.  
 
Tack på förhand!  
Med vänliga hälsningar 
Hanna Otthén och Ebba Widelius   

 
Hanna Otthén, hannaotthen@live.se   07x-xxxxxxx 
Ebba Widelius, ebba.widelius@hotmail.com  07x-xxxxxxx 
Andreas Melldahl (handledare), andreas.melldahl@soc.uu.se 07x-xxxxxxx 
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Bilaga 3: Deklarering av arbetsfördelning 
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