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Sammanfattning 
Tidigare forskning visar att den sociala bakgrunden och föräldrarnas utbildningsbakgrund har 

betydelse när elever i nionde klass söker till gymnasiet. Detta gäller oberoende om det rör sig 

om svenskar eller invandrare. Denna studie syftar till att belysa hur elever i årskurs nio med 

invandrarbakgrund från en segregerad högstadieskola i Uppsala kommun söker till gymnasiet. 

En av studiens huvudfrågor är att undersöka hur dessa elever tänker och hur de resonerar 

kring sina stundande gymnasieval, samt om deras sociala situation och kultur har en betydelse 

i de val de slutligen gör. Kultur i detta fall syftar till elevernas utländska påbrå och deras 

hemförhållanden. Invandrarbakgrund i denna studie betyder att elevens båda föräldrar har 

invandrat till Sverige.  

Det material som undersökningen baseras på är samtalsintervjuer med 11 elever i nionde klass 

i Uppsala kommun. Detta är ett litet underlag för att kunna dra några generella slutsatser, men 

intervjusvaren ger en fingervisning om hur dagens elever i nionde klass med 

invandrarbakgrund tänker kring sin närmaste framtid. Vad gäller valet till gymnasiet ser vi 

enligt informanterna i studien att det egna intresset av studier står som en stadig faktor i 

relation till hur man kan förstå valet av gymnasieprogram och gymnasieskola. 

De flesta av de intervjuade eleverna i denna studie är säkra på sina programval. De 

populäraste skolorna för studien är Fyrisskolan, Celsiusskolan, Rosendalsgymnasiet, 

Katedralskolan och Lundellska skolan, vilket tyder på att majoriteten av eleverna har liknande 

tankar om en teoretisk utbildning som leder vidare mot universitet. Populäraste i detta fall 

betyder att majoriteten av eleverna i denna studie har sökt till någon av dessa skolor.   

Detta kan tolkas på det sättet att man genom backning från det egna akademikerhemmet 

kommer att gå i föräldrarnas fotspår. Men det kan även tolkas på det sättet att man har insett 

att utbildning lönar sig och att man vill lyckas bättre än sina föräldrar som man sett slita hårt 

för liten möda.  
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Förord 

Mitt intresse för segregation som begrepp började redan 1999 då jag flyttade till Indiana, USA 

för att gå på High School. Ganska snart märkte jag hur segregerat deras samhälle var. Där jag 

bodde levde bara vita och en del mexikaner. Detta samhälle kan jämföras med ett annat 

samhälle bara några timmar norrut där det bara bodde svarta och mexikaner. Jag undrade 

såklart varför det såg ut så.  

När jag kom tillbaka från USA slog det mig hur vår svenska segregation skiljer sig från den 

amerikanska. Jag märkte hur vi i den svenska gymnasieskolan där jag gick hade både svenska 

elever och invandrare i större utsträckning än i min skola i USA. Jag märkte också hur det 

skilde sig beroende på i vilken del av staden elever med olika bakgrund bodde. Även vårt 

svenska samhälle är i allra högsta grad segregerat likaså den svenska skolan. Min erfarenhet 

efter gymnasietiden fram till idag säger att det är vanligare nu att föräldrar placerar sina barn i 

en viss skola, som kan ligga relativt långt från hemmet, än vad det var tidigare.   

Den metod jag har valt att använda för min studie är samtalsintervju och jag vill passa på att 

tacka de tre högstadieskolorna i Uppsala kommun som har varit hjälpsamma och låtit mig 

intervjua några av deras elever i årskurs nio. Jag vill även tacka min handledare Ylva 

Bergström, samt min syster Isabella Scandurra som agerat rådgivare under tuffa stunder.  
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Inledning 
De flesta kan nog hålla med om hur segregerat vårt svenska samhälle faktiskt är. Sandell 

(2007) hävdar att segregationsproblemet i första hand inte ligger på individnivå, utan på en 

samhällelig nivå, och olika strukturer gör att vi begränsas i våra handlingsutrymmen (Ibid., s. 

22).  

Lidegran (2005) har studerat Uppsalas gymnasieskolor. Hon menar att klyftan mellan olika 

samhällsklasser är tydlig, inte minst genom andelen friskolor som tillkommit på senare tid och 

möjligheten att själv välja skola. Den möjligheten ter sig olika för olika elever. Olika skolor 

och utbildningar har olika tillgångar bland annat genom sitt utbildningsutbud. För att förstå de 

hierarkier som finns i utbildningssystemet är det den exklusiva skaran kapitalstarka elever 

med de största tillgångarna som vi bör ägna extra uppmärksamhet åt. Kapitalstarka elever 

betyder i detta fall elever som kommer från välbärgade hem (Lidegran, 2005, s. 2).   

I denna studie kommer jag att titta närmare på hur 11 elever i nionde klass med 

invandrarbakgrund i Uppsala kommun tänker och resonerar när de söker till gymnasiet. 

Samtliga elever i studien går i en segregerad högstadieskola. Segregerad högstadieskola i 

detta fall betyder en skola som är belägen i en stadsdel där det bor många invandrade familjer. 

Både segregation i samhället och i skolan verkar diskuteras frekvent på olika håll runt om i 

landet. I denna studie definieras invandrarbakgrund enligt Skolverkets definition av utländsk 

bakgrund, det vill säga om man själv är född utomlands eller om man är född i Sverige med 

båda föräldrarna födda utomlands (Sandell, 2007, s. 24).  
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Bakgrund  
Sandell (2007) skriver i sin avhandling om minoritetsgrupper och den förändrade 

gymnasieskolan. Hon menar att minoritetsgrupper har svårt att hitta arbete oavsett vilken 

utbildning de har. Ungdomar från dessa grupper drabbas hårdare än svenskfödda ungdomar 

och särskilt exkluderade är unga män med invandrarbakgrund (Ibid., s. 17). 1991 skedde en 

decentralisering och kommunerna övertog ansvaret. Samma år skedde även övergången till 

programgymnasium. Kommunerna ska se till att ge alla en plats på gymnasieskolan. Elever 

som inte vill läsa på gymnasiet har dock inte så många alternativ, eftersom den förändrade 

arbetsmarknaden minskat möjligheten att få arbete direkt efter grundskolan. 1992 infördes 

systemet med skolpeng, vilket lett till att gymnasieskolan idag i det närmaste är att betrakta 

som en marknad. Gymnasieutbildningarna är segregerade efter kön och klass. Klass som 

begrepp är dock inte något lättfångat. Sandell (2007) har i sin avhandling valt att utgå från 

föräldrarnas yrke som grund för indelning av elever utifrån olika klasser (Ibid., s. 23).  

Tidigare hade utbildningsutbudet fastare ramar och det var svårare att komma in på vissa 

gymnasieutbildningar. Idag är dock tanken att alla elever ska få sina önskemål och behov 

tillgodosedda i så stor utsträckning som möjligt, vilket gör att skolsystemet håller fler 

möjligheter öppna allt längre. Av dem som avbryter sina studier kommer ett klart större antal 

från yrkesprogrammen, som framförallt rekryterar elever från arbetarklass. Det faktum att 

elever fördelas olika beroende på social klass har förklarats med den nya gymnasieskolans 

ökade individuella möjligheter och valfrihet. Föräldrar från högre samhällsklasser är i regel 

mer insatta och engagerade i sina barns skolgång, vilket gör att de tillsammans med sina barn 

väljer skolor där elever med samma typ av bakgrund återfinns och på så sätt ökar 

klassegregationen (Sandell, 2007, s. 18).  

Även Bunar (2003) talar om segregation. Han menar att segregationen ses som något som 

aktivt skapas och upprätthålls och att skolan i synnerhet har gjorts till ett föremål för 

integrationspolitiken och dess implementering. Bakgrunden till detta skulle då vara 

utvecklingen av de invandrartäta områdena under 90-talet. ”Den svenska grundskolan i dag är 

huvudsakligen organiserad efter den så kallade närhetsprincipen, vilken innebär att barnen 

från ett bostadsområde går i den skola som ligger närmast hemmet. Därmed speglar en skola 

förhållandena i sin närmiljö” (Ibid., s. 9). Detta kan då jämföras med gymnasieskolan. I 

mindre städer kanske det bara finns ett gymnasium och då kommer elever från alla olika 

stadsdelar och orter att samlas där. Även i större städer, där valmöjligheten för elever i nionde 

klass som ska börja gymnasiet är större, ser vi i dagens samhälle att man kan välja en skola 
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som ligger lite längre ifrån hemmet. Detta kan ses som ett tecken på att ambitiösa elever 

tenderar att söka sig till en skola med högre status, vilket leder till ytterligare segregation. 

Lidegran (2006) menar att dagens gymnasieskola i Uppsala har ett helt annat utseende än förr. 

Tidigare byggde intagningssystemet i stor utsträckning på en närhetsprincip, vilket betyder att 

elever hamnade på skolan som låg närmast hemmet. Sedan inledningen av 1990-talet har 

gymnasieskolan genomgått en rad omfattande förändringar. Man talar framförallt om 

decentralisering (ansvar har gått från staten till kommunerna). Dagens gymnasieskola har ett 

målrelaterat betygsystem. Jämför vi Uppsala med Stockholm märker vi hur Uppsala i flera 

avseenden kan ses som en motsats till Stockholm. I Stockholm finns en stark ekonomisk pol, 

en följd av överrepresentation av företagsledare och högre tjänstemän inom privat sektor, som 

helt saknar motstycke i Uppsala. Uppsala har istället en kraftig överrepresentation av grupper 

knutna till en offentlig sektor, till exempel universitetslärare, läkare och högre tjänstemän 

inom offentlig sektor. Dessa skillnader ger avtryck i gymnasieskolan bland annat genom att vi 

i Stockholm finner fler fristående skolor (Lidegran, 2006, s. 7-8). 

Lidegran (2005) har studerat några av Uppsalas gymnasieskolor och kommit fram till att det 

är den naturvetenskapliga inriktningen på Katedralskolan och Lundellska skolan som tycks 

vara mest exklusiv. Hon menar att elever med utbildningsstarka föräldrar söker sig till dessa 

skolor dels för att de har ett gott rykte och erbjuder program som ger en bred inkörsport för 

vidare studier, men även för att de erbjuder rikligt med kulturella aktiviteter. Olika skolor och 

utbildningar har olika tillgångar genom sitt utbildningsutbud, sitt geografiska läge och sin 

lärarkår. Hon anser att det är genom att utgå från den sociala rekryteringen som man kan 

komma åt skillnader och likheter mellan olika utbildningssäten. Alltså genom att se på de 

likheter och olikheter man kan hitta om man undersöker vilka individer som söker sig till de 

olika utbildningarna och som även ger förutsättningar för kulturell fostran (Lidegran, 2005, s. 

2, s. 12). 
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Tidigare forskning 

Segregation som begrepp 
Bunar (2001) talar om den svenska grundskolan och hur den huvudsakligen är konstruerad 

efter den så kallade närhetsprincipen. Detta betyder att barnen från ett bostadsområde går i 

den skola som ligger närmast det egna hemmet. En skola speglar således förhållandena i sin 

närmiljö. ”Skolor i medelklassområden med svenska familjer i majoritet anses vara mer 

stabila och anses ha högre status än skolor i områden med många arbetslösa och invandrade 

familjer” (Bunar, 2001, s. 19). Skolans status, rykte och prestationer hänger samman med de 

sociala och representationsmässiga effekter som dess upptagningsområde präglas av. Skolan i 

ett segregerat och invandrartätt område förknippas ofta med samma kategoriseringar. 

Segregation hänförs teoretiskt ofta till en synlig och sociologiskt relevant rumslig uppdelning 

mellan olika befolkningsgrupper på basis av faktorer såsom klass, ras, etnicitet, kön och ålder 

(Ibid., s. 71). Själva begreppet i sig kan dock uppfattas som problematiskt. Sandell (2007) 

skriver om segregation i sin avhandling. ”Segregationsproblemet ligger i första hand inte på 

individnivå, utan på en samhällelig nivå, där strukturer gör att vi medvetet eller omedvetet 

begränsas i våra handlingsutrymmen” (Sandell, 2007, s. 22).  

Segregation uppstår som en följd av sociala differentieringar som dagligen pågår i samhällets 

skilda sfärer. Det handlar om tillfälliga, vardagliga interaktioner på gatan eller i tunnelbanan 

till situationen inom utbildningsväsendet och på arbets- och bostadsmarknaden. Principerna 

bakom dessa differentieringar är sociologiskt relevanta att empiriskt studera. Den teoretiska 

diskussionen om huruvida till exempel Djursholm är segregerat, eller om det ens är möjligt att 

använda begreppet segregation, är mindre intressant (Bunar 2001). En annan intressant aspekt 

av segregation som Bunar (2001) tar upp är det så kallade stigmatiserande området och hur 

långt detta sträcker sig. Han tar Tensta och Spånga som exempel och ställer sig frågan var det 

ena slutar och det andra börjar (Ibid., s. 171). Detta kan jämföras med situationen i Uppsala 

som är en betydligt mindre stad.  

Kallstenius (2008) har studerat förortsskolan och menar att olika bakgrundsfaktorer ger 

upphov till gränser i det sociala rummet i förhållande till vilka elever grupperar sig efter till 

exempel fritidssysselsättningar, klädstil och språkbruk. Exempel på dessa bakgrundsfaktorer 

kan vara bostadsområde, familjens socioekonomiska status och sociala nätverk och kulturell 

respektive religiös tillhörighet. Grupperingarna baseras även på mer symboliska grunder 

såsom upplevelsen av och önskan efter tillhörighet (Kallstenius, 2008, s. 81-82).  
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Skolsegregation 
Bunar, Kallstenius, Johansson, Sernhede, Lindbäck, Hammarén (2011) talar om ett tydligt 

mönster i de mångkulturella skolorna de senaste åren i det att många elever som bor i 

skolornas naturliga upptagningsområden har börjat söka sig till skolor i innerstaden och till 

friskolor. Det finns ett tryck från många familjer i de mångkulturella områdena att fly från 

invandrartätheten och en lockelse att se till att åtminstone barnen kommer närmare svenska 

miljöer. Två ömsesidiga intressen möts. Skolor i innerstaden fyller de tomma bänkarna och 

får in elevernas skolpeng till sin budget. Elever med ett annat modersmål än svenska från de 

mångkulturella områdena får nu tillgång till mer ”svenska” miljöer (Bunar m.fl., 2011, s. 7-8).  

Bunar m.fl. (2011) har i sin studie tittat närmare på en skola som ligger i ett välkänt 

invandrartätt område. Ungdomarna trivs i området och känner sig trygga i den bekanta sociala 

och fysiska miljön. Men samtidigt är de smärtsamt medvetna om deras områdes och skolas 

dåliga rykte, vilket även påverkar omgivningens förväntningar och syn på dem själva. 

Ungdomarna menar att detta hänger ihop med att deras område är ”invandrartätt” och skolan 

är en ”invandrarskola”, snarare än vad som händer i områdena och skolorna (Bunar m.fl., 

2011, s. 13). Det handlar alltså om omgivningens fördomar. Där ligger problemet och det är 

där förändringarna måste ske. I väntan på att detta sker efterlyser ungdomarna fler svenskar 

till sina skolor. Detta för att dels dämpa stigmatiseringen och dels för att de vill mäta sina 

färdigheter i svenska språket mot någon. Vad gäller själva stigmatiseringen menar Bunar m.fl. 

(2011) att ungdomarna resonerar i termer som ”ju fler svennar desto bättre rykte” (Ibid., s. 

14). Vad gäller valfriheten menar Bunar m.fl. (2011) att denna inte är en naturkraft som bara 

drabbar vissa skolor och miljöer. Många verkar dock hysa sådana uppfattningar. Valfriheten 

är en policy som kan justeras, förändras och anpassas till de rådande förhållandena och 

behoven. Även skolverksamheterna kan justera, förändra, anpassa sina organisationer, 

kommunikationsstrategier, samarbetsvilja och resurser till att på ett effektivare sätt möta 

valfrihetens utnyttjande. Detta är inte bara möjligt och önskvärt, utan detta är nödvändigt om 

vissa skolor överhuvudtaget ska kunna överleva (Bunar m.fl., 2011, s. 18).  

Gymnasievalet  
Lovén (2000) talar om gymnasievalet och menar att själva väljandet är en kombination av 

individuella och strukturella faktorer som samvarierar på skilda sätt för olika individer. 

”Eleverna avväger, mer eller mindre medvetet, sina möjligheter och gör sedan en kompromiss 

mellan möjliga respektive önskvärda mål” (Lovén, 2000, s. 238). De överväganden som 

eleverna gjorde och som ledde fram till deras beslut kan betecknas som en 
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kompromissprocess. Eleverna värderade sina möjligheter i relation till de alternativ 

(gymnasielinjer) som de kände till och hade intresse för, samt bedömde om det var möjligt att 

komma in på dessa linjer. Eleverna anpassade sina önskemål efter sin självkännedom (Lovén, 

2000, s. 238).   

Goldstein-Kyaga (1995) har studerat studievalet bland ungdomar i multietniska skolor. Hon 

menar att invandrarelever i svenska skolan har ungefär lika bra betyg som svenska elever. Det 

som är avgörande är kunskapen i svenska. Har de båda grupperna lika bra kunskaper i 

svenska klarar de sig i princip lika bra. De flesta invandrarelever, liksom svenska elever, går 

på teoretiska program. Goldstein-Kyaga (1995) har i sin studie konstaterat att det bara var en 

av de invandrade eleverna som gick till teoretiska linjer som  hade föräldrar som var arbetare i 

Sverige. Även bland de svenska eleverna var det få elever med arbetarbakgrund som gick till 

teoretiska linjer. ”Bland barn till småföretagare och tjänstemän med såväl svensk som 

invandrarbakgrund gick sextio procent eller fler till teoretiska linjer. Det tyder på att den 

sociala tillhörigheten har större betydelse än invandrarskapet” (Goldstein-Kyaga, 1995, s. 74).  

Goldstein-Kyaga (1995) talar även om muslimsk tradition och menar att en muslimsk kvinna 

ska sköta hemmet och familjen. Detta kan ofta te sig annorlunda i Sverige för när många 

invandrare kommer hit måste hela familjen hjälpa till att tjäna pengar. Det är vanligt att 

invandrartjejer städar på kvällarna för att dra in pengar till familjekassan vilket kan missgynna 

studierna.  

Vi kan enligt Goldstein-Kyagas (1995) studie alltså konstatera att den sociala tillhörigheten 

har betydelse för hur man söker till gymnasiet oberoende om det rör sig om svenskar eller 

invandrare. Vidare konstateras att när det gäller invandrarelever tycks många välja en 

studieväg som är relaterad till föräldrarnas yrke samtidigt som de siktar högre genom den 

utbildning som de skaffar sig. Det som tycktes haft minst betydelse för elevernas gymnasieval 

var kompisarnas val. Vad föräldrarna tyckte har heller inte haft så stor betydelse. Detta menar 

Goldstein-Kyagas (1995) kan tyckas konstigt då den sociala och även i viss mån den etniska 

tillhörigheten verkar ha stor betydelse för hur ungdomar väljer studier. Det är alltså det egna 

intresset som är det avgörande. Det verkar vara så att det egna intresset odlas av livsmål och 

livsideal inom den sociala och etniska, eller kulturella, grupp som ungdomarna lever i. Detta 

bildar den ram inom vilken de väljer studier och senare yrke. De styrs mer eller mindre 

omedvetet av värderingarna som råder inom kompisgruppen, vilket samverkar med den 

faktiska situationen i form av betyg, tillval gjorda under högstadiet, kunskaper i svenska och 
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engelska, samt erfarenheter av förvärvs- och hemarbete (faktorer som både begränsar och 

utgör en tillgång). Elever tenderar att söka sig till kompisar som har liknande erfarenheter och 

värderingar och på detta sätt uppstår mönster där ungdomar av liknande grupper väljer samma 

linjer (Ibid., s. 84).  

Rudolphi (2012) skriver i sin artikel om svenskfödda ungdomars gymnasieval och huruvida 

föräldrarnas födelseland spelar roll. Hon menar att elever med föräldrar födda i något 

utomeuropeiskt land har en förhöjd risk att gå ut grundskolan med ofullständiga betyg. Vidare 

menar hon att det är välkänt att elever med högutbildade föräldrar presterar bättre än andra 

och gör mer teoretiskt inriktade val. Mycket av ungdomars skilda studieval görs förmodligen 

utifrån hur ungdomar och föräldrar uppfattar fördelar och begränsningar som följer av tidigare 

skolprestationer och familjeresurser. Barn till högutbildade föräldrar är en entydigt gynnad 

grupp som får högre betyg och gör mer studieinriktade val än andra med samma 

grundskolebetyg. Bland dem som går ut grundskolan utan fullständiga betyg och saknar 

behörighet till ett nationellt treårigt gymnasieprogram, är detta överlag något vanligare bland 

barn till utrikes födda föräldrar (Rudolphi, 2012, s. 13-14). 

Rudolphi (2012) menar att gruppen med föräldrar födda i ett utomeuropeiskt land har 

sammantaget både högre andel med ofullständiga betyg och något lägre genomsnittsbetyg. 

Svenskfödda elever vars föräldrar är födda i ett utomeuropeiskt land tenderar att ha en högre 

andel med ofullständiga grundskolebetyg som utestänger dem från att gå i ett treårigt 

gymnasium. ”Andra generationens invandrare med föräldrar från utomeuropeiska länder 

förefaller ha höga ambitioner. De är mer benägna att göra studieinriktade gymnasieval än 

elever med föräldrar födda i Sverige eller i Norden – det framgår när vi jämför elever med 

jämbördiga betyg som gått vidare till ett nationellt program” (Ibid., s.15).  

Trots att betyg fungerar som urvalsinstrument till gymnasiet ger utbildningssystemet i 

realiteten relativt stort utrymme för elevers val. Detta verkar vara till fördel för svenskfödda 

elever med föräldrar med utomeuropeiskt ursprung. Samtidigt visar forskningsresultat på att 

vissa av dem också möter problem i skolan. Rudolphi (2012) menar att rusta dem bättre inför 

gymnasiet är en stor utmaning för svensk grundskola.  

Rudolphi (2012) ställer sig frågan om det ska ses som en politisk oönskad ojämlikhet att andra 

generationens invandrare med utomeuropeisk bakgrund börjar på teoretiska 

gymnasieutbildningar i högre grad än helsvenska elever gör? Eller är det en fullt legitim 

strategi att sikta på studieförberedande utbildningar för att man räknar med att bli 
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diskriminerad på arbetsmarknaden om man väljer en yrkesinriktad gymnasieutbildning? 

Dessa är frågor som påminner om att utbildning och arbetsmarknad är två betydelsefulla 

aspekter av strukturell integration som med fördel bör diskuteras tillsammans (Rudolphi, 

2012, s.15). 

Sandell (2007) har i sin avhandling intervjuat elever och kommit fram till att det 

naturvetenskapliga programmet och det samhällsvetenskapliga programmet är de mest 

populära med 43 procent av flickorna och 33 procent av pojkarna på något av dessa två 

program (Ibid., s. 193). Vidare menar hon att de väljer till gymnasiet utifrån intresse och/eller 

utifrån vad de har för planer efter gymnasieutbildningen och för ett framtida yrke. Angående 

det framtida yrket menar hon att när gymnasieelever i början av 2000-talet beskriver vem eller 

vilka de tror kommer påverka deras yrkesval, anger ungefär 30 procent att föräldrarna 

kommer att influera dem (Ibid., s. 66-67). Angående klass konstaterar Sandell (2007) att en 

sammantagen reflektion är att det inte är det mest utslagsgivande för gymnasievalet i den 

intervjuade elevgruppen, vare sig hos tjejer eller killar. Killar väljer yrkesförberedande oavsett 

klassbakgrund och ett generaliserande om tjejerna skulle vara att de väljer studieförberedande 

oavsett klassbakgrund. Föräldrars utbildningsnivå har större inverkan på utbildningsval än vad 

deras inkomstnivå har. Olika typer av elever söker olika typer av program, vanligt var 

sambandet mellan föräldrarnas yrke (Sandell, 2007, s. 158, s. 192, s. 195). 

Läget i Uppsala 

Gymnasieskolan som konsumtionsfält 

Lidegran (2006) menar att Uppsalas prägel av universitetsstad får konsekvenser för 

gymnasieskolan. Gymnasieskolan befinner sig i skuggan av ett stort universitet och den 

domineras av grupper med mycket utbildningskapital. Gymnasieskolan kan ses som ett 

konsumtionsfält där elever, och indirekt deras föräldrar, konsumerar utbildning och där 

skolorna konkurrerar om elever. Hon ställer sig även frågan vilka elever det är som 

konkurrerar och om vilka elever det konkurreras? Det handlar om att analysera hur olika 

elever med hänsyn till kön, socialt ursprung, nationell härkomst och grundskolebetyg fördelar 

sig på de olika skolorna och utbildningarna. Värt att notera är att Uppsala påverkas ytterst lite 

av Stockholms växande friskolemarknad. Få elever väljer att söka sig bort från Uppsala. Cirka 

95 procent av eleverna som väljer att genomföra sina gymnasiala studier i Uppsala har även 

gått ur grundskolan i samma kommun. Konkurrensen mellan kommunerna för Uppsalas del 

handlar i stort sett enbart om ett inflöde av elever. För Tierp och Östhammar däremot är det 

en annan situation. Här tappar man elever till Uppsala. Det är relativt få som väljer att ta sig 
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till Stockholm för att genomföra sin gymnasieutbildning. Man skulle kunna tro att 

Stockholms utbud av fristående skolor skulle ha en större dragningskraft på Uppsalas elever 

än vad som är fallet. Det talas om ett autonomt rum av gymnasieutbildningar i Uppsala som 

kan sägas vara oberoende av Stockholms utbildningsflora (Lidegran, 2006, s. 13).  

Andelen elever på teoretiskt program  

Vad gäller andelen av elever i Uppsala som går på naturvetenskapligt och 

samhällsvetenskapligt program är den hög. Lidegran (2006) har i sin studie lagt till även 

teknikprogrammet och international baccalaureate, som även de är teoretiska program, till 

denna grupp. Sammantaget hittar vi då 60 procent av eleverna på teoretiska program i 

Uppsala kommun. Denna andel är avsevärt högre än riksgenomsnittet som ligger på ungefär 

50 procent. Att många av de yrkesförberedande programmen är små i Uppsala beror dels på 

att fler väljer studieförberedande program, dels tycks många elever som orienterar sig mot 

yrkesförberedande program välja medieprogrammet i första hand, vilket i sin tur förmodligen 

är en effekt av intagningssystemet. Medieprogrammet är ett dyrt program och man kan tänka 

sig att andra kommuner med andra intagningssystem är mer restriktiva i sitt intag till 

programmet än vad man är i Uppsala. Slutsatsen är således att Uppsala kommuns 

koncentration av akademiskt kapital tycks omsättas i gymnasieskolan bland annat genom att 

elever i nionde klass väljer teoretiska program som i praktiken förbereder för högre studier. I 

Uppsala tycks alltså investeringar i gymnasieutbildning som öppnar för fortsatta studier vara 

viktiga (Ibid., s. 14-15).  

Den sociala sammansättningen i Uppsala kommun  

Vad gäller den sociala sammansättningen i Uppsala kommun menar Lidegran (2006) att 

universitetslärartätheten är fyra gånger så hög jämfört med övriga riket och läkartätheten är 

mer än dubbelt så hög. Det råder en underpresentation av arbetare, småföretagare, 

handelsmän, företagsledare, kontorsanställda i privat sektor, tekniker i privat sektor, 

lantarbetare, bönder och fiskare. Uppsala kommun kännetecknas alltså av en stark dominans 

av utbildningsstarka grupper men även av att grupper inom den privata sektorn är 

underrepresenterade. Kommunen innehar en mycket stor mängd akademiskt kapital jämfört 

med övriga riket (Ibid., s. 16).   

Intagningsprocessen 

Angående själva intagningsprocessen till gymnasieskolan går den till så att elever ska tas in 

på sina förstahandsval av program. Kommunen har ett ansvar att erbjuda samtliga behöriga 

sökande deras förstahandsval av gymnasieutbildning. I Uppsala är vissa skolor mer populära 
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än andra, vilket gör att programvalen indirekt är skolval. ”Formellt bygger intagningssystemet 

på elevernas val av gymnasieutbildning där retoriken lyder att alla ska få läsa den utbildning 

som man är intresserad av, men systemet tycks i praktiken styras av skolval” (Lidegran, 2006, 

s. 19). Intagningsenhetens stora problem är skolplaceringen. Detta är dock inget nytt utan har 

funnits i många år. Lidegran (2006) menar att det framför allt är till Katedralskolan eleverna 

vill. Även Lundellska skolan är populär. Katedralskolan har en stark attraktionskraft och det 

är inte ovanligt att föräldrar protesterar när elever som vill gå på skolan inte erbjuds den 

möjligheten. Skolans status beror inte bara på dess centrala läge, eftersom det finns skolor 

som ligger minst lika centralt men som inte tycks ha samma dragningskraft (Ibid., s. 19).   

Invandring  

Vad gäller invandring på Uppsalas skolor har Celsiusskolan störst andel elever med 

invandrarbakgrund. Lidegran (2006) menar att skolans förhållandevis låga attraktivitet 

förmodligen beror på dess höga andel elever med utländsk härkomst. Svenskfödda elever 

väljer inte i lika stor utsträckning till Celsiusskolan som till andra skolor i kommunen. För att 

motverka att vissa skolor blir populärare än andra tycks kommunen ha som strategi att placera 

attraktiva program på skolor som är mindre populära. Även Lundellska skolan och 

Fyrisskolan har relativt hög andel elever med utländsk härkomst. ”De som lyckas i 

grundskolan verkar fortsätta att göra det i gymnasiet. Det är elever från ”natur” som lyckas 

bäst i gymnasiet – detta till trots att det naturvetenskapliga programmet anses som den 

svåraste gymnasieutbildningen” (Lidegran, 2006, s. 60). Celsiusskolan har ett problem i att 

elever inte aktivt väljer utbildningar där, vilket gör att de elever som inte önskar inriktning på 

det naturvetenskapliga programmet sannolikt placeras på Celsiusskolan. En trolig förklaring 

till skolans låga attraktionskraft är att en relativt stor andel av eleverna har utländsk härkomst. 

Det handlar troligen om en så kallad ”white flight”, vilket betyder att elever med svensk 

ursprung flyr skolor med hög andel invandrarelever. Kommunen försöker dock att 

kompensera skolans impopularitet genom att placera program som är attraktiva där. Det är 

ingen slump att det inte finns något yrkesförberedande program på skolan eller att man 

placerat idrottsprogrammet där. Det är tydligt att kommunen försöker fördela program på ett 

sätt som ska motverka att vissa skolor blir populärare än andra och hindra den sociala 

stratifieringen (Ibid., s. 23).  
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Det naturvetenskapliga programmet och högre tjänstemannabarn  

Om vi ska jämföra det naturvetenskapliga programmet i Uppsala med riksgenomsnittet kan vi 

konstatera att det är betydligt större i Uppsala. Detta kan jämföras med det 

samhällsvetenskapliga programmet som 2001 var det största programmet nationellt med 11 

procent, följt av det naturvetenskapliga programmet på tio procent. I Uppsala däremot är det 

naturvetenskapliga programmet som är det största med 16 procent, följt av 

samhällsvetenskapliga programmet på 11 procent. Karaktäristiskt för Uppsala är alltså att det 

tycks vara en tydlig överrepresentation av elever på det naturvetenskapliga programmet. Detta 

gör att flertalet av de yrkesförberedande programmen är mindre i Uppsala än vad som kunde 

förväntas (Lidegran, 2006, s. 32-33). Vad gäller så kallade högre tjänstemannabarn kan vi 

konstatera att Uppsala kommun i jämförelse med regionen har en större andel högre 

tjänstemän, vilket innebär att andelen högre tjänstemannabarn på det naturvetenskapliga 

programmet är större i kommunen jämfört med regionen (Lidegran, 2006, s. 43). Uppsalas två 

äldsta läroverk (Katedralskolan och Lundellska skolan) har störst andelar elever från högre 

tjänstemannahem och det är påtagligt att en hög social rekrytering hänger samman med det 

naturvetenskapliga programmet. Detta kan jämföras med Högbergskolan i Tierp som vid 

studiens genomförande hade 56 procent av eleverna från arbetarklasshem och endast fem 

procent hade någon förälder som klassificerats som högre tjänsteman. Värt att notera är att de 

fristående skolorna i Uppsala har förhållandevis låg social rekrytering. Dessa skolor kan inte 

konkurrera med Katedralskolan och Lundellska skolan om de kapitalstarkaste eleverna. Detta 

kan jämföras med Stockholm där flera fristående skolor konkurrerar om de allra mest 

kapitalstarka eleverna, till exempel Viktor Rydbergs gymnasium, Internationella gymnasiet 

och Enskilda gymnasiet (Ibid., s. 44).  

Den sociala rekryteringen  

Lidegran (2006) har även tittat på gymnasieprogrammens sociala sammansättning och 

invandring i Uppsalaregionen. Där ser vi att andelen invandrare på naturvetenskapliga 

programmet i årskurs två (i hennes studie, som invandrat själv och/eller förälder) under 

perioden 1997-2000 låg på drygt 20 procent. Detta kan jämföras med värdet för högutbildade 

föräldrar (i hennes studie, minst en förälder med minst tre år av studier på högskola eller 

universitet) som ligger på drygt 50 procent för samma program (Lidegran, 2006, s. 50). Vad 

gäller skolornas sociala rekrytering menar Lidegran (2006) att Katedralskolan, Lundellska 

skolan och Fyrisskolan har en överrepresentation av elever från högre tjänstemannahem. 

Samma grupp är kraftigt underrepresenterad på Bolandsskolan, som nästan enbart har 

yrkesförberedande program. Här finns en stor andel elever med lite ekonomiska tillgångar. 
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Det är tydligt att programutbudet påverkar den sociala rekryteringen. Celsiusskolan har 

liknande rekrytering som Fyrisskolan men med skillnaden att på Celsiusskolan finns betydligt 

fler elever med invandrarbakgrund. Ser man till resterande elever har Celsiusskolans elever 

liknande kapitaltillgångar som Fyrisskolans elever. Jämför man Celsiusskolan med skolor 

som inte har naturvetenskapligt program har skolan en förhållandevis hög social rekrytering. 

Jämför man med skolorna i Uppsala som har naturvetenskapligt program, har skolan betydligt 

lägre social rekrytering än Katedralskolan och Lundellska skolan. ”Det finns inga skolor som 

skiljer ut sig genom att ha elever tillhörande en ekonomisk elit enbart, utan vi ser att det 

ekonomiska kapitalet följer utbildningskapitalet” (Ibid., s. 52).  

Riksgenomsnittet 

Lidegran (2006) talar om riksgenomsnittet, hur viktigt det är att ha i åtanke att kommunerna 

skiljer sig väsentligt åt och att ett genomsnitt suddar ut dessa skillnader. Stockholms 

utbildningsutbud ligger nära men trots detta väljer få att söka sig dit. De flesta stannar kvar i 

Uppsala. I Stockholm har man valt betygsintag, vilket inte är fallet för Uppsala. Uppsala har 

ett intagningssystem baserat på intag på förstahandsval av program. Det finns många olika 

inriktningar i kommunen, elever kan önska inriktning och därigenom göra ett skolval indirekt. 

Många Uppsalaelever har högutbildade föräldrar och det är förmodligen en förklaring till 

varför så stor andel väljer naturvetenskapligt program. I kommunen är de flesta 

yrkesförberedande programmen små, men det finns ett som är stort nämligen 

medieprogrammet. Medieprogrammet har kunnat växa just för att eleverna i nionde klass tas 

in på sitt förstahandsval i kombination med att mediebranschen ökat i attraktivitet.  

Triangelformad struktur  

Lidegran (2006) talar även om en så kallad triangelformad struktur med kapitalstarka grupper 

i toppen. Den akademiska elitens söner och döttrar hamnar på samma program, nämligen det 

naturvetenskapliga, och då främst på Katedralskolan och Lundellska skolan. Läkarbarnen, 

universitetslärarbarnen, civilingenjörsbarnen och ämneslärarbarnen är överrepresenterade på 

dessa skolors naturvetenskapliga program. Lika lite som någon skola verkar kunna hota de 

äldre läroverken, kan något program hota det naturvetenskapliga programmets position. 

Uppsalas gymnasieskola verkar i en akademisk kontext. Med mycket utbildningstillgångar 

följer att vissa program väljs framför andra och att vissa skolor blir mer populära än andra. 

Även skolframgångarna blir större än i andra kommuner (Ibid., s. 60).   
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Teoretisk utgångspunkt 
För den här intervjustudien har en hermeneutisk ansats använts. Denna ansats lämpar sig just 

för den hjälper oss att ta reda på vad som visar sig och vad som är innebörden i det. Med 

denna utgångspunkt försöker man inom hermeneutiken använda tolkningen som huvudsaklig 

forskningsmetod. Man försöker inte söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den 

hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning (Gilje & Grimen 2007).  

Ordet hermeneutik kommer från grekiskan och betyder utläggningskonst eller 

förklaringskonst. Vidare förklarar författarna själva begreppet på följande sätt: ”Det finns en 

lång historia när det gäller försöken att klargöra vad förståelse och tolkning är, hur förståelse 

är möjlig och vilka speciella problem som uppstår vid tolkning av meningsfulla fenomen. 

Sådana försök går under namnet hermeneutik (Gilje & Grimen, 2007, s. 172-173).  

Dessa meningsfulla fenomen måste således tolkas för att kunna förstås. Detta är något vi hela 

tiden gör som sociala aktörer för att kunna interagera med andra sociala aktörer, vilket oftast 

inte är något problem för att vi har så många gemensamma kulturella och sociala 

förutsättningar. Exempel på meningsfulla fenomen är beteendemönster, normer, regler, 

värderingar, sociala rollmönster och så vidare. Det kan dock hända att ett fenomens mening 

kan vara oklar för oss, vilket kräver metodologiska angreppssätt för att få fram meningen. Ett 

särdag hos människor är att tillskriva sina handlingar och andra fenomen mening. ”Människor 

har uppfattningar om sin egen identitet, vilka de själva är och vilka de önskar vara. Deras 

egna och andras uppfattningar om vilka de är (något som inte nödvändigtvis sammanfaller) 

bestämmer ofta vilka de är. De har uppfattning om hur deras samhälle är och hur det bör vara 

(Ibid., s. 175).  

En grundtanke inom hermeneutiken är att man alltid förstår något mot bakgrund av vissa 

förutsättningar. Man möter aldrig världen förutsättningslöst. De förutsättningar man har 

bestämmer vad som är förståeligt och vad som är oförståeligt. Gilje & Grimen (2007) 

refererar till Gadamer (1975) som kallar dessa förutsättningar för förförståelse eller fördomar. 

”Förförståelse är ett nödvändigt villkor för att förståelse överhuvudtaget ska vara möjligt. Vi 

möter aldrig världen som ett blankt blad utan vissa förutsättningar som vi tar för givna” (Gilje 

& Grimen, 2007, s. 179). Författarna talar vidare om att språk och begrepp ingår i 

förförståelsen. Att behärska ett språk är att behärska många olika begrepp. Det ingår även 

många olika typer av trosuppfattningar och föreställningar i förförståelsen. 

Trosuppfattningarna är med om att bestämma vad man tar för givet och vad man finner 
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problematiskt. Trosuppfattningarna är särskilt viktiga för att de är med om att bestämma vad 

man acceptera som skäl för eller emot en ståndpunkt och vad man upplever som ett problem.  

De personliga erfarenheterna ingår också i förförståelsen. Dessa erfarenheter varierar från 

person till person allt efter vilken miljö man växt upp i och levt sitt liv i. Människor tolkar 

världen utifrån de erfarenheter de själva gjort. Personliga erfarenheter fungerar ofta i 

medvetandet som exempel på hur saker är eller fungerar. Tolkningar kan aldrig vara säkra. 

Det går inte att säga att en tolkning av exempelvis en text är den enda riktiga eller den absolut 

korrekta. Tolkningar kan även vara styrda av vår egen förförståelse på sätt som vi själva inte 

har kontroll över eftersom inte alla delar av vår förförståelse behöver vara artikulerade och 

medvetet reflekterade (Gilje & Grimen 2007).  

Metodologisk tolerans kan ses som en grundprincip vid all tolkning. Metodologisk tolerans 

beskrivs på det sättet att när det finns flera och man aldrig kan vara säker på att man funnit 

den riktiga ska man vara öppen för att andra tolkningar än den man själv för fram också kan 

ha något viktigt att säga (Ibid., s. 199-200).  

Praktisera metodologisk tolerans kan ge ett visst skydd mot alltför stor självsäkerhet när det 

gäller den egna tolkningen och inte minst mot att bli alltför starkt påverkad av de icke-

medvetna elementen i ens egen förförståelse. ”Andras tolkningar kan lyfta fram saker som 

man själv inte kan se därför att ens förståelsehorisont är för snäv. När man praktiserar 

metodologisk tolerans måste man se de egna tolkningarna i ljuset av andras tolkningar” (Gilje 

& Grimen, 2007, s. 200-201). Man måste både ha en förmåga att se att flera perspektiv kan 

vara möjliga på samma fenomen och en förmåga att inse att även om man är säker på att ha 

rätt så kan man ändå missta sig och andra kan ha rätt (Gilje & Grimen 2007).  

De begrepp som används i tidigare forskning utgör alltså en förförståelse för tolkningen av 

den intervjustudie som redovisas här. De ingår i analysen och är en del av de tolkade 

resultaten, där tolkningen försökts göras så förutsättningslös som möjligt. Utgångspunkten för 

detta arbete är således utifrån ett hermeneutiskt (tolkande) perspektiv.  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att belysa hur elever i årskurs nio med invandrarbakgrund från en 

segregerad högstadieskola i Uppsala kommun söker till gymnasiet.  

Frågeställningar 

En av studiens huvudfrågor är att undersöka hur elever i nionde klass med invandrarbakgrund 

tänker och hur de resonerar kring sina stundande gymnasieval, samt om social situation och 

kultur har betydelse i de val som de slutligen gör. Förutom denna huvudfråga ämnar studien 

även söka svar på följande frågeställningar:  

Vilka motiv ligger bakom valet av gymnasieprogram och gymnasieskola?  

Finns det i studieunderlaget skillnader mellan hur elever med olika social- och kulturell 

bakgrund väljer?  

Hur kan man tolka de beslut eleverna tar och de val de gör?  

  



  
   

20 
 

Metod  

Metod för datainsamling 
I denna studie ligger fokus på elever i nionde klass med invandrarbakgrund och hur de söker 

till gymnasiet. Syftet är att studera och försöka belysa hur de tänker inför valet av 

gymnasieprogram och gymnasieskola, samt vilka faktorer som kan tänkas ligga bakom dessa 

val.  

För att uppnå detta syfte har metoden för denna intervjustudie varit kvalitativ. Esaiasson 

(2007) förklarar kvalitativ intervju och menar att denna typ av intervju ger goda möjligheter 

att registrera oväntade och utförliga svar. Den ger även goda möjligheter till uppföljning. Den 

ger stort utrymme för interaktion och samspel mellan forskaren och intervjupersonen. Fokus 

ligger på synliggörande, med andra ord hur ett fenomen gestaltar sig (Esaiasson, 2007, s. 

283).  

Insamlingen av material är baserat på samtalsintervjuer. Dessa samtalsintervjuer är utförda 

under december 2012 med hjälp av diktafon och intervjuguide (se Bilaga). Intervjun består av 

tre huvudteman med frågor relevanta för studiens huvudämne (segregation) och dess 

frågeställningar. Samtliga 11 elever har intervjuats utifrån samma intervjuguide. Snittiden per 

intervju är cirka 30 minuter.   

Valet av samtalsintervju som metod för att få empiri har att göra med intresset av att träffa 

eleverna i den segregerade skolan för att få en tydligare helhetsbild av deras vardag. Detta kan 

jämföras med en enkätstudie, som skulle ge information men utan en aktiv dialog.  

Urval 
Sammanlagt har 11 elever, samtliga med invandrarbakgrund, från totalt tre olika 

högstadieskolor inom Uppsala kommun blivit intervjuade. Högstadieskolorna valdes utifrån 

vetskap om deras geografiska läge. Urvalet av elever har uppkommit efter förfrågan till rektor 

som tillsammans med annan personal på respektive skola, valt ut elever med 

invandrarbakgrund oberoende av kön. Det resulterade i att åtta av informanterna är pojkar och 

tre är flickor. När man skall göra själva urvalet av personer menar Trost (1997) att man i de 

flesta fall av kvalitativa intervjuer vill få så stor variation som möjligt och inte ett antal 

likartade. Det ska finnas variation men inte så att mer än någon enstaka person är extrem eller 

avvikande. Hur stort urvalet ska vara för kvalitativa intervjuer beror på vad det rör sig om för 

tids- och kostnadsaspekt. Det varierar från fall till fall. Rent allmänt skall man begränsa sig till 
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få intervjuer. Med många intervjuer kan materialet bli ohanterligt och kanske man inte klarar 

av att få en överblick och samtidigt se alla viktiga detaljer som förenar eller som skiljer. Detta 

beror dock på själva syftet med intervjuerna. För denna studie har 11 elever använts med 

förhoppningen att det ska ge en tydligare bild av situationen, än exempelvis om man använt 

sig av cirka fem elever. Kvaliteten är det som alltid ska sättas i första rummet. Det är dock 

viktigt att komma ihåg att man i nästan alla sammanhang kan utöka antalet intervjuer efter 

hand. Om man till exempel gjort fem intervjuer och känner att man behöver göra fler kan man 

komplettera med ett par till (Trost, 1997, s. 105, s. 109-110). 

Metod för bearbetning och analys 
Efter varje intervju har bearbetning av materialet ägt rum i form av referatskrivande. Vissa 

delar har även transkriberats. Samtliga elevers namn är fingerade i studien. Tanken med denna 

metod har varit att försöka få ett grepp om komplexiteten i deras resonemang för att sedan om 

möjligt söka skönja likheter, gemensamma drag och olikheter hos eleverna och deras syn på 

det framtida studievalet.  

När man ska bearbeta, tolka och analysera sitt material menar Trost (1997) att det för 

kvalitativa intervjuer inte finns några direkta regler för hur man skall göra. Däremot är det 

viktigt att hålla sig till de etiska reglerna. Man skall ange källor, klargöra när man citerar, vara 

ärlig, ha hänvisningar till litteratur, etc. Det finns de som anser att analysen ska äga rum under 

själva intervjun. Detta kan tyckas ganska svårt, speciellt för den icke så erfarne intervjuaren. 

Det är vidare viktigt med distans till själva intervjun för att kunna analysera den på ett rimligt 

sätt. Det är alltså inte att rekommendera att göra allt analysarbete direkt under intervjun, men 

det kan vara smart att notera goda idéer för analysarbetet när de dyker upp (Ibid., s. 112). 

När man använt sig av diktafon är det bra att lyssna på materialet och skriva ner 

minnesanteckningar för att sedan skriva en sammanfattning där man dessutom omstrukturerar 

den så att strukturen passar den man har i intervjuguiden. Detta gör att all intervjudata får 

samma struktur och blir lättare att analysera. Fördelen med denna metod är att man tar bort 

allt som är ointressant. Det man går miste om i texten finns alltid kvar på bandet (diktafonen) 

ifall man skulle behöva det (Trost, 1997, s. 114).  

Validitet och reliabilitet 
Trost (1997) talar om reliabilitet (tillförlitlighet) och menar att det traditionellt sett handlar om 

att en mätning är stabil och inte utsatt för till exempel slumpinflytelser (Ibid., s. 99). Alla 

intervjuare skall fråga på samma sätt och situationen skall vara likadan för alla. En mätning 
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vid en viss tidpunkt skall ge samma resultat vid en förnyad mätning. Ett problem blir dock att 

man i detta sammanhang förutsätter ett statiskt förhållande. Med ett symboliskt 

interaktionistiskt synsätt utgår man snarare från att vi hela tiden deltar i processer 

(förändringar) och då kan man förvänta sig skilda resultat vid skilda tidpunkter. ”Idéen om 

reliabilitet bygger på att man gör kvantitativa studier, på att man mäter, att man anger värden 

på variabler för varje enhet. Det är något annorlunda än att sträva efter att förstå hur den 

intervjuade tänker, känner eller beter sig” (Trost, 1997, s. 100). 

Situationen ska i alla avseenden vara standardiserad för att det ska handla om hög reliabilitet. 

Den kvalitativa intervjun däremot förutsätter låg grad av standardisering. Det som vid 

kvalitativa studier kallas slumpinflytelser är just sådant som av den skicklige intervjuaren 

noteras och registreras inför analysen av själva intervjun. En missuppfattning eller en 

felsägning är delar av all den information man kanske använder sig av vid analysen. Det blir 

därför en aning egendomligt att tala om reliabilitet eller tillförlitlighet vid kvalitativa 

intervjuer. Det gäller att intervjuaren skall vara lyhörd och uppmärksamma inte bara tonfall 

utan också ansiktsskiftningar och uttryck likväl som andra kroppsrörelser. Männsikan är dock 

inte statisk utan tvärtom hela tiden deltagare och aktör i en process, vilket i sin tur innebär att 

svaren inte alls nödvändigtvis skall bli desamma varje gång en given fråga ställs. Vår 

föreställningsvärld förändras successivt, vilket innebär att bakgrunden för ett svar på en fråga 

hela tiden förändras (Ibid., s. 100-101).  

Vad gäller validitet (giltighet) menar Trost (1997) att man traditionellt anser att själva frågan 

ska mäta det den är avsedd att mäta. Är man till exempel intresserad av att veta hur många 

gånger per vecka folk läser ledare i dagstidningar så skall svarsalternativen handla om veckan 

och dess dagar och inte vara formulerade i termer av alltid, ofta, sällan eller aldrig, för då 

mäter man ju något annat. Vid kvalitativa intervjuer strävar man efter att komma åt och få 

veta vad den intervjuade menar med eller hur han eller hon uppfattar ett ord eller en 

företeelse. Frågar man till exempel hur den intervjuades familj ser ut är man intresserad av att 

veta vad den intervjuade menar med sin familj, inte familjebegreppet i största allmänhet.  

Med kvalitativa intervjuer utgör trovärdigheten ett av de största problemen. Man måste kunna 

visa de som läser att data och analyser är trovärdiga. Detta innebär att man måste kunna visa 

eller göra trovärdigt att ens data är insamlat på sådant sätt att det är seriöst och relevant för 

den aktuella problemställningen. Om det till exempel inte förekommer någon reflektion av de 

etiska aspekterna i anslutning till datainsamling och senare i avrapporteringen av resultat finns 
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risk att trovärdigheten kommer att ifrågasättas. Det är även viktigt att använda sig av 

följdfrågor för att försäkra sig om att intervjumaterialet blir trovärdigt.  

Etiska överväganden  
Innan intervjuerna började blev informanterna informerade om etikens huvudprinciper. De 

blev informerade att, i enlighet med samtyckeskravet, intervjun var högst frivillig att delta i. 

De fick information om att namnen kommer att fingeras och att de när som helst hade rätt att 

avbryta intervjun. Informationskravet följdes och informanterna gav sitt godkännande till 

användandet av diktafon, alltså att intervjun spelades in. I enlighet med konfidentialitetskravet 

fick informanterna löfte om att all information kommer behandlas med sekretess. 

Informanterna blev även informerade om nyttjandekravet, att datainsamlingen enbart kommer 

att användas till forskningsändamål (Bryman, 2002, s. 440-450; CODEX, 2012).     

Även Trost (1997) talar om etik och menar att det rent allmänt är viktigt att det de etiska 

aspekterna mycket noga övervägs. Den intervjuade har rätt till sin egen integritet och sin egen 

värdighet. Det är viktigt att ha den intervjuades samtycke. Den intervjuade måste från början 

ha klart för sig att det är frågan om en intervju och att tystnadsplikt råder, att han eller hon 

inte behöver svara på alla frågor och att han eller hon när som helst kan avbryta intervjun. 

Vad gäller känsliga frågor kan man som intervjuare redan i förväg informera den intervjuade 

om dessa kommer att dyka upp, samtidigt som det är skillnad på vad som är känsligt för olika 

personer. Om intervjun sker under förtroendefulla former, som den skall göra, så blir praktiskt 

taget ingenting alltför ”känsligt” (Trost, 1997, s. 95).  

Reflektion över metoden  
För denna kvalitativa intervjustudie intervjuades eleverna enskilt, var och en för sig. Tanken 

bakom detta är att det ska ge en närmare och djupare dialog mellan intervjuare och informant. 

Metoden kan jämföras med att intervjua två elever samtidigt. Då finns det en risk att dessa två 

lyssnar för mycket på varandra och eventuellt håller med och ”härmar”. Med den enskilda 

intervjun är förhoppningen att informanten ger en så sanningsenlig bild av sin situation som 

möjligt tack vare att dialogen äger rum mellan endast två personer.  

Vad gäller intervjuguiden skulle den med facit i hand kunnat vara ännu längre, vilket således 

skulle göra varje intervju lite längre. Detta i hopp om att bland annat finna om än mer 

information om de så kallade akademikerhemmen och föräldrarnas eftergymnasiala studier. 

Ett dilemma kom här, i vissa fall, att uppstå just för att informanten helt enkel inte hade så 

detaljerad information om sina föräldrars eftergymnasiala studier som man hade kunnat 
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hoppats på. Intervjuguidens frågor, som var framtagna med hjälp av handledaren, gav en bra 

grund och ett gediget helhetsintryck av informanten. I själva frågeformuleringarna kan man 

alltid vara efterklok och tycka att vissa delar borde eventuellt vara annorlunda. Det är dock 

viktigt att ha i åtanke att hela intervjuprocessen tar tid och att det konstant rör sig om att hålla 

sig inom tidsramen. Dels tidsramen för själva uppsatsskrivandet och dels tidsramen man som 

intervjuare ges från de olika skolorna. Informanten ställer upp frivilligt och tar tid från sin 

egen skoldag. Informanterna fick ofta lov att lämna den lektion de var på för att ställa upp på 

intervjun.    
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Resultat  
I detta avsnitt redovisas resultaten från intervjuerna i tabellform. Till varje tabell ges 

kommentarer. De intervjuade eleverna går samtliga i årskurs nio på tre olika högstadieskolor i 

Uppsala kommun och har invandrarbakgrund. Intervjuernas tre huvudteman är: Bakgrund, 

Den egna skolgången och Det framtida utbildningsvalet.  

Tabell 1 – Elevernas bakgrund 

 

 Orsak till 

invandring 

Ursprung 
 

Föräldrarnas 

yrke 

Fritid 

Tomas, 15 

född i Sverige 

Föräldrarnas 

Utbildning 

Pappa: Uganda 

Mamma: 

Finland 

Pappa: 

Veterinär 

Mamma:Jurist 

Friidrott 

 

TV-spel 

Malik, 15 

född i Sverige 
Oroligt i  

hemlandet 

Båda 

föräldrarna 

kurder från 

Syrien 

Pappa:  

Med blommor 

Mamma: 

 Inom vården 

Fotboll 

 

Kompisar 

Jamila, 16 

född i Palestina 
Dålig sjukvård i 

hemlandet 

Båda 

föräldrarna 

från Palestina 

Pappa: 

Personlig assistent 

Mamma: 

Sjukskriven 

Hjälper till 

hemma 

Kompisar, om 

tid över 

Fatima, 15 

född i Palestina 
Krig i 

hemlandet 

Båda 

föräldrarna 

från Palestina 

Pappa:  

På praktik 

Mamma: 

Mammaledig 

Läser 

 

Promenerar 

Ahmed, 15 

född i Sverige 
Oroligt i  

hemlandet 

Båda 

föräldrarna 

från Syrien 

Pappa: 

Förtidspensionerad 

Mamma: 

Sjuksköterska 

Fotboll 

 

TV-spel 

Naser, 16 

född i Sverige 

Oroligt i  

hemlandet 

Båda 

föräldrarna 

från Eritrea 

Pappa: 

Städar 

Mamma: 

Sjuksköterska 

Fotboll 

 

TV-spel 

Sasha, 15 

född i Sverige 

Kriget på  

Balkan 

Båda 

föräldrarna  från 

Bosnien 

Pappa:  

Bilföretag 

Mamma:  

Pressbyrån 

Fotboll 

Gym 

Kompisar 

Omar, 16 

född i Sverige 

I hopp om att få 

bättre liv i 

Sverige 

Pappa:  

Libanon 

Mamma:  

Marocko 

Pappa:  

Färgföretag 

Mamma:  

Undersköterska 

Fotboll 

Gym 

Kompisar 

Mustafa, 15 

född i Sverige 
Kriget i 

Libanon 

Båda  

Föräldrarna  

är kurder från 

Libanon 

Pappa:  

Egenföretagare 

Mamma:  

Vikarie, kök 

Fotboll 

Kompisar 

TV-spel 
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Forts. Tabell 1 – Elevernas bakgrund 

 

Sanaz, 16 

född i Turkiet 
Ekonomiska 

skäl 

Båda 

föräldrarna 

från Turkiet 

Pappa: 

Importör 

Mamma: 

Personlig assistent 

Jobbar extra på 

Burger King 

Kompisar 

Imad, 15 

född i Sverige 
Oklart Pappa: 

Kurd från Irak 

Mamma: 

Ukraina 

Pappa: 

Sjukskriven 

taxichaufför 

Mamma: 

Inom Lantmännen 

Kompisar 

Datorspel 

 

Kommentar – Tabell 1 – Elevernas bakgrund 

I tabellen kan vi utläsa att de flesta av eleverna i studien är födda i Sverige, åtta av 11 elever. 

Av totalt 22 föräldrar kommer 12 från Mellanöstern. Eleverna uppger sina föräldrars 

anledning till att invandra till Sverige. Föräldrarna till sex elever har invandrat på grund av 

oroligheter eller krig i hemlandet. Vad gäller föräldrarnas yrken är det ganska brett utspritt. 

Sex av 22 jobbar inom vården, vilket är det högsta värdet i detta fält. Sex hem är så kallade 

akademikerhem (i denna studie betyder ’akademikerhem’ ett hushåll där minst en av 

föräldrarna har läst på högskola eller universitet). Av samtalsintervjuerna framgick att tio av 

föräldrarna har läst på universitet. De mest prestigefyllda (med ’prestigefyllda’ menas i denna 

studie det som krävt längst högskole- eller universitetsutbildning) yrkena hos föräldrarna är 

veterinär och jurist. Dessa två yrken upptas i studien endast av två föräldrar som dessutom 

kommer från samma familj (Tomas föräldrar). De vanligaste svaren för vad eleverna gör på 

fritiden är ’kompisar’ (7), ’fotboll’ (6) och ’TV-spel/Datorspel’ (5). 

Förklaringar: 

Oklart = Respondenten hade inget svar på den ställda frågan   
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Tabell 2 – Elevernas egna skolgång 
 

 Favoritämnen Studietid 

per vecka 
Studiehjälp 

Tomas, 15 

född i Sverige 

Musik 

Idrott 

Språk 

5 timmar Förälder och syskon, 

om behövs 

Malik, 15 

född i Sverige 

Idrott 

Historia 

Engelska 

Bild 

2 timmar Förälder och syskon, 

om behövs 

Jamila, 16 

född i Palestina 
Kemi 

Fysik 

Engelska 

Franska 

16 timmar Förälder, syskon och 

kompis, 

om behövs 

Fatima, 15 

född i Palestina 
Matematik 

Engelska 

Fysik 

42,5 timmar* Syskon, 

om behövs 

Ahmed, 15 

född i Sverige 

Idrott 

Biologi 

Matematik 

(Fotbollsprofil) 

9 timmar Syskon, 

om behövs 

Naser, 16 

född i Sverige 

Engelska 

SO 

(Fotbollsprofil) 

7-10 timmar Syskon, 

om behövs 

Sasha, 15 

född i Sverige 

Matematik 

SO 

(Fotbollsprofil) 

3 timmar Kompis, 

om behövs 

Omar, 16 

född i Sverige 
Matematik 

Idrott 

SO 

 

3-4 timmar Kompis, 

om behövs 

Mustafa, 15 

född i Sverige 
Fysik 

(Fotbollsprofil) 

2-15 timmar Kompis eller syskon, 

om behövs 

Sanaz, 16 

född i Turkiet 
Matematik 

SO 

15 timmar Pappa 

Imad, 15 

född i Sverige 

Engelska 

Musik 

Fysik 

Kemi 

6 timmar Mamma, 

om behövs 

 

Förklaringar: 

Studietid per vecka = Den tid man lägger på studier utanför klassrumsundervisning 

*42,5 timmar = Fatimas studietid: 17:30-02:00 varje vardag (enligt samtalsintervju) 
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Kommentar – Tabell 2 – Elevernas egna skolgång 

Angående elevernas studietid kan utläsas att åtta elever studerar fem timmar eller mer per 

vecka. Det är endast tre elever som studerar mindre än fem timmar. Snittiden för de 11 

elevernas studietid per vecka är minimum 10,05 timmar och maximum 11,59 timmar 

(minimum och maximum betyder i detta fall att vissa elever angett ett tidsintervall för 

studietiden per vecka, till exempel 7-10 timmar). En uträkning förutom extremfallet (Fatimas 

42,5 timmar per vecka) ger följande resultat: Elevernas minimumsnittid per vecka = 6,8 

timmar och maximumsnittid per vecka = 8,5 timmar. Angående studiehjälp visar tabellen att 

de flesta elever (tio av 11) studerar tillsammans med annan person endast om de behöver 

hjälp. I detta fall är syskon den vanligaste personen att studera med (sju av 11 elever).    
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Tabell 3 – Elevernas framtida utbildningsval – del 1 

 

 Tomas Malik Jamila Fatima Ahmed Naser 

Framtidsyn Positiv Helt okej Positiv Positiv Positiv Positiv 

Skolval Celsiusskolan Bolands- 

gymnasiet 

eller 

Celsiusskolan 

Katedral- 

skolan 

Fyrisskolan 

eller 

Rosendals- 

gymnasiet 

Celsiusskolan 

eller 

Lundellska 

skolan 

Lundellska 

skolan eller  

Fyrisskolan 

Programval Samhälle 

Friidrotts- 

profil 

Bygg  

eller 

Samhälle 

Natur Natur Natur Ekonomi 

Vad är 

viktigt? 

Få bra  

betyg 

Fokusera på 

fotboll och 

skolan 

Få bra 

betyg 

Få bra 

betyg 

Att Natur ges 

Fotbollsinrikt. 

Få bra betyg 

Få bra  

betyg 

Varför vald 

skola? 

Finns 

Friidrotts- 

profil 

Tack vare 

inriktning 

Bra skola 

Finns Natur 

Bra skola Finns 

Fotbolls- 

profil 

Bättre skola, 

svårare att 

komma in 

Varför valt 

program? 

Ger bred  

utgångspunkt 

Tack vare 

intresse 

Vill bli 

ingengör 

Vill bli  

läkare 

Vill läsa 

vidare på 

universitet 

Vill starta 

eget i 

framtiden 

Säker på 

sina val 

Ja Nej Ja Ja Ja Halvsäker, 

vill kanske 

läsa Natur 

Bäst info. 

ang. gym. 

val 

Infodag 

Celsiusskolan 

Gymnasie- 

mässan 

Syv Syv Öppet hus Syv 

Förklaringar:  

Samhälle = Samhällsvetenskapligt program  

Natur = Naturvetenskapligt program  

Bygg = Byggprogrammet 

Ekonomi = Ekonomisk inriktning inom Samhällsvetenskapligt program  

SYV = Studie- och yrkesvägledare (person som jobbar på skolan) 

Öppet hus = En dag (eller flera) då gymnasieskolor öppnar sina dörrar för potentiella 

framtida elever och deras anhöriga för att göra reklam för själva skolan 

Säker på sina val syftar till programval och skolval  

Om det i tabellen står till exempel ’Bolandsgymnasiet’ eller ’Celsiusskolan’ betyder det att 

man har Bolandsgymnasiet som första alternativ. Samma gäller för kategorin Programval. 

När denna studie genomfördes (december 2012) hade eleverna ännu inte sökt till gymnasiet.  
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Tabell 3 – Elevernas framtida utbildningsval – del 2 

 

 Sasha Omar Mustafa Sanaz Imad 

Framtidsyn Positiv Positiv Osäker på  

gymnasievalet 

Halvpositiv, 

problem med 

betyg på grund 

av språket 

Positiv 

Skolval Fyrisskolan Fyrisskolan 

Lundellska- 

skolan 

Eventuellt 

Bolands- 

Gymnasiet 

Rosendalsskolan 

eller 

Katedralskolan 

Oklart 

Programval Ekonomi Ekonomi/Juridik Fordon eller 

Flygteknik 

Natur eller  

Samhälle 

Samhälle eller 

Natur 

Vad är 

viktigt? 

Att önskvärt 

program finns 

Att önskvärt 

program finns 

Att få jobb 

efter 

gymnasiet 

Kunna läsa  

vidare efter  

gymnasiet 

Att välja det 

program som 

passar en själv 

Varför vald 

skola? 

Stor skola 

Kompisar 

Har hört att den  

är bra 

Erbjuder 

yrkesförbered. 

Program 

För att önskvärt 

program finns 

Skolval oklart 

Varför valt 

program? 

Vill bli 

ekonom 

Vill bli advokat Lättare att få  

jobb efter  

gymnasiet 

Kunna läsa  

vidare efter  

gymnasiet 

Ej bestämt 

sig, får för 

familjen välja 

vad han vill 

Säker på 

sina val 

Ja Ja Nej Är säker på 

urvalet Natur 

eller Samhälle 

Är säker på 

urvalet Natur 

eller Samhälle 

Bäst info. 

ang. gym.val 

Kompisar Syv Kompisar Syv Syv 

 

Kommentar – Tabell 3 –  Elevernas framtida utbildningsval  

Åtta av 11 elever i studien har en positiv framtidssyn och endast en elev är osäker angående 

gymnasievalet. Den populäraste skolan att söka till är, Uppsalas största skola, Fyrisskolan. 

Tabellen visar även att Naturvetenskapligt- och Samhällsvetenskapligt program är de 

populäraste och dessa fält täcker hela nio elevers förstaval. På frågan vad som är viktigt är det 

vanligaste svaret att få bra betyg. Detta tillsammans med det önskvärda programmet täcker 

åtta av de 11 elevernas syn på vad som är viktigt under gymnasietiden. Värt att notera är hur 

det av alla fotbollskillarna i studien endast är en (Malik) som säger att ’fokusera på fotboll’ är 

viktigt. Det är även värt att notera hur det endast är en elev som svarar ’att få jobb efter 

gymnasiet’ på frågan vad som är viktigt (Mustafa).   

’Inriktning’ (valt program) och ’Bra skola’ täcker tillsammans upp tio av 11 elevers svar på 

frågan varför man har valt att söka till en viss skola. Anmärkningsvärt för denna kategori är 
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att det endast är en elev (Sasha) som svarar att han väljer som han gör för att det är en ’Stor 

skola’ och för ’Kompisar’. På frågan varför man har valt det program man har valt svarar fem 

elever yrkesrelaterat, det vill säga att de vill ha följande fem yrken/sysselsättningar i 

framtiden: ingenjör, läkare, ekonom, advokat och att starta egen verksamhet. Detta fält 

tillsammans med det som indikerar eftergymnasiala studier (’Ger bred utgångspunkt’, ’Vill 

läsa vidare på universitet’ och ’Kunna läsa vidare efter gymnasiet’) täcker upp hela åtta av 11 

elevers svar på frågan varför man valt ett visst program.  

Sex av 11 elever är helt säkra på sina val (program och skola) till gymnasiet. Dessa sex elever 

tillsammans med de två eleverna som svarat ’Är säker på urvalet Natur och Samhälle’ skapar 

ett totalt värde (åtta av 11 elever) som indikerar att de flesta eleverna i studien är säkra på att 

de antingen vill läsa Naturvetenskapligt- eller Samhällsvetenskapligt program. Avslutningsvis 

bör nämnas att det är Syv som flest elever (sex av 11) har angivit som den bästa källan för 

information angående gymnasievalet.  

Elevers syn på studier och framtiden, transkript 

Vad gäller elevernas syn på studier och det stundande gymnasievalet får vi här ta del av tre 

elever från de tre skolorna och hur deras tankar går.  

Fatima, 15 år 

Hur mycket tid lägger du på studier på en vanlig vecka?  

Från klockan halvsex till klockan två på natten utan rast. Det är min mamma som 

hämtar mat till mig. 

Du pluggar hårt.  

Ja det måste man göra om man vill bli läkare. Man måste ju plugga.  

Hur ser du på framtiden efter nian?  

Jag vill läsa natur för att jag vill bli läkare. Asså jag vet att det finns svåra ämnen där. 

Det finns mycket att göra men jag tror att jag tycker att det är kul och roligt och så. Jag 

vill ha det och jag vill fortsätta med det. Det är viktigt för min framtid också.  
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Ahmed, 15 år (har sökt fotbollsprofil till gymnasiet)  

Vad är det som är viktigt för dig när du ska börja på gymnasiet?  

Att verkligen sköta plugget ordentligt för det är ju liksom grunden till universitetet. Det 

är ju där jag får min utbildning. För går det bra på gymnasiet kan jag gå bra inriktning 

på universitetet.   

Vill du bli fotbollsproffs?  

Vi får se. Jag vet faktiskt inte om jag vill bli det. Det är ju drömmen men... 

Sanaz, 16 år 

Hur ser du på valet till gymnasiet?  

Som skola Katte eller Rosendals men som linje jag är mellan natur och sam. Jag vet att 

jag är osäker men om jag börjar på natur så jag kan flytta till...om det går inte...jag kan 

flytta till sam. Om jag väljer sam jag kan inte flytta till natur. Jag tycker först jag ska ta 

natur om det funkar inte så jag ska byta till sam. 

Hur tänker du när du ska välja?  

Mest jag tänker mina mål. Asså mina mål att kunna hamna på mina mål. Vägen dit det 

är mest natur. Asså yrke och sånt dära...framtiden... 

Tänker du att du ska få ett jobb efter gymnasiet?  

Nej! Asså när man pluggar sam det är mer ekonomi och sånt där på universitet men 

natur det är mer större.  

Vad är viktigt för dig?  

För mig det är programmet. Skolan också... 
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Analys  
Denna analys syftar till att behandla studiens frågeställningar i ljuset av empirin från 

samtalsintervjuerna. De fem frågeställningar är nedan skrivna i kursiv stil.   

Hur tänker och hur resonerar de intervjuade eleverna i studien kring sina stundande 

gymnasieval? 

Angående hur eleverna tänker när de ska göra sina gymnasieval kan vi först och främst 

konstatera att de flesta av eleverna i denna studie är säkra på sitt programval och sitt skolval. 

Åtta av 11 elever har en positiv framtidssyn. Att döma av de 11 elevernas svar angående vad 

som är viktigt inför framtiden ser vi i tabellerna (se s. 29-30) att de tre olika svarsalternativen 

’Få bra betyg’, ’Fokusera på skolan’ och ’Kunna läsa vidare efter gymnasiet’ tillsammans 

täcker sju av 11 elevers svar. Detta kan tolkas som att en majoritet av eleverna i studien anser 

att det är viktigt att prestera bra på gymnasiet. Majoriteten verkar ha förstått att det är 

eftergymnasiala studier som gäller om man vill få ett riktigt bra jobb som till exempel läkare, 

som Fatima säger att hon vill bli (se s. 29). I denna studie är de populäraste skolorna att söka 

till Fyrisskolan, Celsiusskolan, Rosendalsgymnasiet, Katedralskolan och Lundellska skolan.   

Har social situation och kultur betydelse i de val som de slutligen gör?  

Goldstein-Kyaga (1995) menar att den sociala tillhörigheten har större betydelse än själva 

invandrarskapet och att sannolikheten är större att barn från akademikerhem söker till 

teoretiska linjer än till praktiska. ”Bara en av de invandrare som gick till teoretiska linjer hade 

föräldrar som var arbetare i Sverige” (Goldstein-Kyaga, 1995, s. 74). När det kommer till 

vilken roll den sociala situationen spelar hos eleverna som ska välja till gymnasiet kan detta 

göras i relation till om eleven kommer från ett så kallat akademikerhem eller inte. Sex av 

eleverna i denna studie kommer från akademikerhem. Grunden till detta är de tio av 22 

föräldrarna som är akademiker. Det är åtta av 11 elever som söker till teoretiskt program, trots 

att det är fler föräldrar som inte är akademiker än som är det. I många fall, likt traditionen, går 

man i sina föräldrars fotspår men det tycks även råda någon form av ”mina föräldrar lyckades 

inte så bra så det ska jag göra”-mentalitet. Elever som har vuxit upp och sett sina föräldrar 

slita hårt för lite pengar verkar ha insett att skola och utbildning är viktigt för att nå sina mål, i 

synnerhet när målen är att en vacker dag få ett jobb som till exempel advokat eller läkare. Låt 

oss gå vidare med att knyta an till intervjuguiden (se s. 42) och dess frågor gällande kultur. 

Bland de frågor som ställdes till eleverna om fritidsaktiviteter kan man urskilja en viss likhet. 

Det är betydligt vanligare (som synes i tabellerna) att eleverna har svarat att de är med 
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kompisar på fritiden än att de går på teater med sina föräldrar, vare sig man kommer från ett 

akademikerhem eller inte.  

Vilka motiv ligger bakom valet av gymnasieprogram och gymnasieskola?  

I tabellerna (se s. 29-30) kan vi utläsa att fem elever svarar yrkesrelaterat på frågan Varför 

valt program? De vanligaste svaren bland eleverna angående varför man valt en viss skola är 

tack vare inriktningen och att man hört att skolan ska vara bra. Dessa två svar kommer från 

sammanlagt tio av 11 elever. Det är endast en elev som svarar ’kompisar’ på frågan Varför 

vald skola? Detta kan tolkas som att majoriteten väljer utifrån sin framtids skull. Man vill 

alltså gå på den skola där det program man tror kommer gynna en i framtiden finns 

tillgängligt. Förutom svaret ’vill starta eget i framtiden’, är de övriga svaren följande fyra 

yrken: ingenjör, läkare, ekonom och advokat. Gemensamt för dessa fyra yrken är att de kräver 

eftergymnasiala studier i form av högskola eller universitet. Förutom dessa fem svar, svarar 

tre andra elever på följande sätt: ’Ger bred utgångspunkt’, ’Vill läsa vidare på universitet’ och 

’Kunna läsa vidare efter gymnasiet’. Detta sammantaget ger oss således ett nytt värde för 

potentiellt framtida universitets- eller högskolestuderande, nämligen sju. Detta är då räknat på 

att eleven (Naser) som vill starta eget i framtiden i praktiken kan göra det utan 

eftergymnasiala studier. Av de 11 eleverna i studien är det endast en (Mustafa) som tänker 

söka praktiskt program i hopp om att få jobb direkt efter gymnasiet. Det bör även nämnas att 

det bland de 11 eleverna totalt är sex fotbollskillar (fem läser fotbollsprofil) men det är bara 

en av dessa som hoppas på att bli proffs i framtiden. Tack vare denna information kan vi 

konstatera att eleverna tänker på framtiden när de göra sina val till gymnasiet. Vidare tycks 

det råda stor förståelse bland fotbollskillarna om hur svårt det är att bli proffs, vilket kan 

tolkas som att de har förstått att utbildning lönar sig och att hela tillvaron inte kretsar kring 

idrotten de verkar älska. Fotbollskillarna visar således upp stor mognad trots sina ringa åldrar.      

Finns det i studieunderlaget skillnader mellan hur elever med olika social- och kulturell 

bakgrund väljer?  

Vad gäller social- och kulturell bakgrund i denna studie och huruvida det på något sätt skulle 

påverka utfallet av olika sätt att söka till gymnasiet är svaret nej. Man bör dock ha i åtanke att 

intervjusvaren från denna studie står för ett relativt litet underlag. De bör med fördel ses som 

en fingervisning om hur dagens elever med invandrarbakgrund i nionde klass tänker inför 

framtiden.  Det går dock inte att skönja mönster från varken diktafonens ljudupptagning eller 

de skrivna referaten från samtalsintervjuerna att det på något sätt skiljer sig i sökningen till 
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gymnasiet om man till exempel härstammar från Palestina, jämfört med Bosnien. De flesta 

eleverna i studien har höga ambitioner och stora förväntningar på det framtida 

utbildningsvalet. Om vi jämför den ende eleven som tänker söka till praktiskt program 

(Mustafa) med övriga elever i studien går det inte att urskilja några större skillnader i hans 

familj jämfört med övriga elevers familjer vad gäller kulturella aspekter. Man kan däremot 

urskilja en viss skillnad i de siffror Mustafa angett angående Studietid per vecka (se s. 27). 

Han har uppget att han studerar 2-15 timmar utöver klassrumsundervisningen per vecka. Detta 

tidsintervall ger således en differens på 13 timmar, vilket är betydligt mer än övriga elever i 

studien. Man skulle dels kunna tolka denna differens på det sättet att han är väldigt ambitiös 

periodvis, dels skulle man kunna tolka den som att han inte är lika konsekvent i sitt 

studerande som de övriga eleverna i studien.  

Hur kan man tolka de beslut eleverna tar och de val de gör?  

Låt oss börja med att titta på elevernas studievanor. Det läggs förhållandevis mycket tid på 

studier utanför klassrumsundervisningen, vilket tyder på att eleverna är ambitiösa. Åtta av 

eleverna studerar mer än fem timmar per vecka. Endast tre av eleverna studerar mindre än 

fem timmar per vecka. Gör man en snittid på elevernas studietid per vecka (förutom 

extremfallet Fatima som, enligt samtalsintervju, studerar 42,5 timmar i veckan) får man ett 

värde på 10,52 (snittid minimumvärde och maximumvärde) timmar per vecka. En majoritet 

av eleverna (sex stycken) anser att Syv (Studie- och yrkesvägledare, jobbar på skolan) ger 

bäst information angående programvalet. 

För att lättare försöka tolka elevernas beslut angående gymnasievalen kan vi konstatera att det 

är sex av 11 elever som är helt säkra på både valet till program och valet till skola. Lägger vi 

ihop detta värde med de två eleverna som är säkra på att antingen söka Naturvetenskapligt 

program eller Samhällsvetenskapligt program får vi ett nytt värde. Vi kan således se att det är 

åtta av 11 elever i denna studie som tänker söka till teoretiskt program, vilket kan jämföras 

med det resultat Goldstein-Kyaga i sin studie kom fram till 1995. I hennes studie bland elever 

i Botkyrka var det endast 33 procent av invandrarna som gick till teoretiska linjer. Lidegran 

(2006) talar om en så kallad triangelformad struktur med kapitalstarka grupper i toppen. Den 

akademiska elitens söner och döttrar hamnar på samma program, nämligen det 

naturvetenskapliga, och då främst på Katedralskolan och Lundellska skolan. Detta kan 

jämföras med denna studie där tio av 22 föräldrar läst på högskola eller universitet, vilket 

betyder att sex av 11 hem är så kallade akademikerhem, således drygt hälften. Trots detta 
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tycks ändå åtta elever söka sig till teoretiskt program. Vid jämförelser av denna sort bör man 

ha i åtanke att antalet elever i de olika studierna skiljer sig åt avsevärt. Denna studie består av 

en empiri gjord med hjälp av samtalsintervjuer med 11 elever, vilket kan jämföras med 

studierna presenterade i avsnittet Tidigare forskning där betydligt fler elever har deltagit.   
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Diskussion 
Diskussionen inleds men en återkoppling till avsnittet Tidigare forskning och delar av de 

resultat vi kan ta del av där, för att sedan knyta an till analysen ovan och dess resultat. I 

Tidigare forskning kan vi läsa att den sociala tillhörigheten har större betydelse än 

invandrarskapet (Goldstein-Kyaga, 1995, s. 74). Detta kan kontrasteras mot vad Rudolphi 

(2012) hävdar i sin artikel i det att elever med föräldrar födda i något utomeuropeiskt land har 

en förhöjd risk att gå ut grundskolan med ofullständiga betyg. Det är välkänt att elever med 

högutbildade föräldrar presterar bättre än andra och gör mer teoretiskt inriktade val (Rudolphi, 

2012, s. 13-14). Situationen i Uppsala ser idag annorlunda ut än tidigare i och med den så 

kallade närhetsprincipen (se s. 7) då elever hamnade på den skola som låg närmast hemmet.  

Låt oss gå vidare med att titta lite närmare på resultaten från denna studie. Överlag kan vi 

konstatera att de 11 intervjuade eleverna är ambitiösa. Majoriteten har stora förhoppningar 

och en positiv uppfattning om framtiden. På många håll siktar man högt. Vad gäller sjäva 

utfallet av akademikerhem i denna studie ligger det på sex elever från denna typ av hem. 

Detta är således drygt hälften, vilket kan kontrasteras mot antalet elever i studien som söker 

till teoretiskt program som är åtta stycken. Sex av 11 elever är helt säkra på både valet till 

program och valet till skola. Detta värde tillsammans med de två eleverna som är säkra på att 

antingen söka Naturvetenskapligt program eller Samhällsvetenskapligt program skapar ett 

nytt värde. Vi kan således se att det är åtta av 11 elever i denna studie som tänker söka till 

teoretiskt program. Detta kan tolkas som att de teoretiska programmen står högt i kurs inte 

bara hos den kapitalstarka eliten, utan även hos mindre kapitalstarka medborgare i dagens 

samhälle oavsett ursprung. De verkar således stå högt i kurs hos elever som inte kommer från 

akademikerhem.   

Ett annat sätt att relatera resultaten från denna studie är i relation till Sandell (2007) som 

menar att minoritetsgrupper har svårt att hitta arbete oavsett vilken utbildning de har. Hon 

menar att unga män med invandrarbakgrund är särskilt exkluderade (se Bakgrund s. 6). 

Kanske är det så att dagens ungdomar med invandrarbakgrund känner ett tryck på sig att 

prestera bra på en akademisk nivå just för att försöka bryta trender som Sandell (2007) talar 

om. Kanske har de (högstadieeleverna) trots sin ålder förstått hur vårt samhälle faktiskt ser ut.  

Resultaten från studien kan relateras till den teoretiska utgångspunkten för denna studie som 

är utifrån ett hermeneutiskt (tolkande) perspektiv. En anledning till att denna utgångspunkt 

används är just för att den lämpar sig i och med att underlaget i studien består av 11 elever, 



  
   

38 
 

vilket är relativt tunt. Detta betyder att studien måste ses som en fingervisning snarare än ett 

generellt antagande. Målet är inte att söka efter en absolut sanning, eftersom det enligt den 

hermeneutiska kunskapsteorin inte finns någon sådan sanning. Det går inte att säga att en 

tolkning av exempelvis en text är den enda riktiga eller den absolut korrekta.  

Resultaten i studien kan även relateras till övriga samhällsfrågor såsom arbetslöshet, rasism 

och utanförskap, för att ta några exempel. Till arbetslöshet kan vi med lätthet relatera denna 

studies resultat tack vare det faktum att en god utbildning minskar risken för arbetslöshet. En 

tolkning skulle kunna vara om man exempelvis vuxit upp i en segregerad del av samhället 

med potentiellt högre arbetslöshet har man kanske i dagens Sverige insett att utbildning lönar 

sig för att förhoppningsvis slippa hamna i den sitsen. Vad gäller rasism och utanförskap skulle 

det också kunna relateras till resultaten i studien. Eleverna i denna studie visar prov på positiv 

framtidssyn och höga mål, där majoriteten ämnar läsa vidare på högskola eller universitet. 

Detta förhållningssätt till utbildning och fortsatta studier skulle kunna tolkas som en strävan 

att vara en del av samhället på ett positivt sätt. Även fast många av eleverna i studien är födda 

i Sverige så pratar (enligt samtalsintervjuerna) de flesta sina föräldrars språk i hemmen. Detta 

kan tolkas som ett tecken på stark kultur och en vilja att inte släppa sitt hemlands traditioner 

och seder. Det kan även tolkas som att föräldrarna många gånger inte är lika bra som sina 

barn på det svenska språket. Således verkar hemvisten, akademikerhem eller inte, för denna 

studies elever vara annorlunda än det typiska svenska. Att lyckas med studierna i ett hem där 

föräldrarna kanske inte pratar särskilt mycket svenska kan uppfattas som svårt. 

Beundransvärd är just därför den viljan att lyckas som eleverna i studien visar prov på.  
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Konklusion 

Betydelsen av resultaten från denna studie ser jag som något positivt i relation till framtida 

forskning inom området. Jag ser den som lite av ett bidrag i kombination med en kontrast, för 

att använda ett starkt ord, till den tidigare forskningen som generellt sätt hävdar att elever ofta 

går i sina föräldrars fotspår vad gäller utbildningsval. Ett av denna studies huvudresultat är ju 

att man siktar på en teoretiskt utbildning även om man inte kommer från ett så kallat 

akademikerhem, vilket är en konsekvens av att utbildningssystemet har förändrats. Man bör 

dock ha i åtanke att bara för att en elev läser på studieförberedande program är detta ingen 

säker indikator på att eleven sedan kommer att studera vidare. Det är även i och med detta 

som jag återigen vill påpeka själva benämningen fingervisning, som jag anser att studien är 

just på grund av det relativt låga antalet elever. För att vara en intervjustudie är å ena sidan 11 

elever egentligen inte alls lågt, å andra sidan är det inte mycket nog för att hävda en sanning 

eller ett generellt mönster. Det är just i och med detta som den hermeneutiska utgångspunkten 

har använts. 

Med facit i hand verkar det som att man alltid kan göra en intervjuguide på många olika sätt 

och det känns som att den alltid kan ändras, förhoppningsvis till det bättre. Med ändras menar 

jag att jag skulle vilja ha ännu mer fakta från eleverna än vad jag fick, speciellt om föräldrarna 

och deras tidigare studier. Detta är ofta lättare sagt än gjort i och med att det konstant handlar 

om att hålla sig inom tidsramen, dels sin egen och dels den tidsram man ges från skolorna när 

man får komma och intervjua.   

Av intervjustudien att döma ser vi att ungdomarna från de segregerade skolorna i denna studie 

har mycket att säga till om när det gäller det egna utbildningsvalet. Det egna intresset av 

studier står som en stadig faktor i relation till hur man kan förstå valet av gymnasieprogram 

och gymnasieskola. Detta kan tolkas på det sättet att man genom backning från det egna 

akademikerhemmet kommer att gå i föräldrarnas fotspår. Men det kan även tolkas på det 

sättet att man har insett att utbildning lönar sig och att man vill lyckas bättre än sina föräldrar 

som man sett slita hårt för liten möda. Vad anledningen än må vara, är det tydligt att de 

segregerade skolornas intervjuade elever visar upp stor ambition för fortsatta studier.  
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Bilaga – Intervjuguide – cirka 30 minuters intervju 

Tema 1 – Bakgrund 

Ålder?  

Ursprungsland?  

Mamma och Pappa: 

Ursprungsland?  

Yrke? 

Utbildning?  

När flyttade de till Sverige? Varför?  

Syskon:  

Skolgång?  

Hemförhållande:  

Vad pratar ni för språk hemma?  

Hur bor du?  

Med båda föräldrarna?  

Var bor du?  

Semester?  

Vad läser ni hemma?  

Tidningar?  

Böcker?  

Fritid:  

Vad gör du på fritiden?  

Föreningsengagemang?  

Typ av förening?  

Vänner?  

Vad tycker du om att göra med vännerna?  
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Fritid: (forts.) 

Kultur?  

Läser?  

Film?  

Bio?  

Teater?  

Tema 2 – Den egna skolgången 

Trivs du i skolan?  

 Vad är bra?  

 Vad är dåligt?  

Vilka skolor har du gått i?  

Några inriktningar?  

Vilka ämen gillar du?  

Vilka ämnen ogillar du?  

Vilka ämnen är lätta?  

Vilka ämnen är svåra?  

Hur ser en skolvardag ut?  

Hur mycket tid lägger du på studier på en vanlig vecka?  

När pluggar du? 

Kvällar?  

Helger?  

Med vem pluggar du? 

Kompisar?  

Föräldrar?  

Syskon? 

Var pluggar du?  

 I skolan?  
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 Hemma?  

Kan du beskriva den egna skolan?  

Umgås du med elever från andra skolor?  

Tema 3 – Det framtida utbildningsvalet 

Hur ser du på framtiden efter nian?  

Hur ser du på valet till gymnasiet?  

Vad tänker du söka för program?  

Hur tänker du när du ska välja program?  

Hur tycker din familj att du ska välja?  

Hur mycket påverkar din familj och deras åsikter ditt val?  

Vad är viktigt för dig?  

 Skola?  

 Program?  

Hur har du valt/tänkt välja till gymnasiet?  

 Hur tänkte/tänker du angående ditt val?  

Är du säker/osäker på ditt val?  

Vad har du för alternativ?  

 Skola, Program etc.  

Varifrån har du fått/får du information om gymnasievalet?  

Rykte?  

Föräldrars kunskap?  

Kompisar?  

Skolan informerar?  

Syv? 

Studiebesök?  

Gymnasiekatalog?  

Hemsidor?  


