
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Rapport nr: 2014ht01415 

Gymnasievalet, en rekonstruktion av den 
geografiska segregationen i 

gymnasieskolan? 

- En studie av elevers gymnasieval i Uppsala 

 

Handledare: Josefine Krigh 

Examinator: Wieland Wermke 

Thomas Florin 

Institutionen för 

pedagogik, didaktik och 

utbildningsstudier 

Examensarbete i 

utbildningsvetenskap 

inom allmänt 

utbildningsområde,  

15 hp 

 



1 
 

Innehålls- och tabellförteckning 

Innehålls- och tabellförteckning ........................................................................................................... 1 

Sammanfattning ...................................................................................................................................... 3 

Inledning .................................................................................................................................................. 4 

Bakgrund .................................................................................................................................................. 5 

Litteraturöversikt ..................................................................................................................................... 7 

Teoretiska utgångspunkter ................................................................................................................ 7 

Utbildningssociologiska verktyg .................................................................................................. 7 

Schellings modell ............................................................................................................................ 9 

Tidigare forskning .............................................................................................................................. 9 

Segregationen i grundskolan ....................................................................................................... 10 

Föräldrarnas betydelse för elevernas skolkarriär ..................................................................... 12 

Val och prestationer i skolan ur ett könsperspektiv................................................................ 15 

Syfte/frågeställning ............................................................................................................................... 17 

Syfte .................................................................................................................................................... 17 

Frågeställningar ................................................................................................................................. 17 

Metod ...................................................................................................................................................... 18 

Val av metod och insamling av data .............................................................................................. 18 

Urval ................................................................................................................................................... 18 

Centrala begrepp för enkätkonstruktionen ................................................................................... 19 

Källkritik, validitet och reliabilitet .................................................................................................. 21 

Källkritik ........................................................................................................................................ 21 

Validitet och reliabilitet ............................................................................................................... 21 

Etiska aspekter .................................................................................................................................. 22 

Bearbetning & analysmetod ............................................................................................................ 23 

Resultat och analys ................................................................................................................................ 24 

Det nedärvda kapitalets betydelse för elevers skolprestationer ................................................. 25 

Det egenförvärvade och nedärvda kapitalets betydelse för elevers val av skolkarriär............ 32 



2 
 

Kapitalens betydelse beroende på kön .......................................................................................... 35 

Sammanfattande diskussion ................................................................................................................ 38 

Diskussion om det nedärvda kapitalets betydelse för elevers skolprestationer ....................... 38 

Diskussion om det egenförvärvade och nedärvda kapitalets betydelse för elevers val av 

skolkarriär ................................................................................................................................................ 39 

Diskussion om kapitalets betydelse beroende på kön ................................................................. 40 

Konklusion ............................................................................................................................................. 41 

Referenslitteratur ................................................................................................................................... 42 

Tryckta källor .................................................................................................................................... 42 

Elektroniska källor ............................................................................................................................ 43 

Bilaga 1. Försättsblad & Enkät ........................................................................................................... 45 

Appendix ................................................................................................................................................ 51 

  

Tabell 1. Skolprestationer i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå ..................................... 26 

Tabell 2. Föräldrarnas utbildningsnivå i förhållande till deras bostadsområde ............................ 27 

Tabell 3. Utbildningens betydelse för social klass ............................................................................ 28 

Tabell 4. Elevernas skolprestationer i förhållande till deras bostadsområde ............................... 29 

Tabell 5. Skolprestationer i grundskolan, jämförelse mellan nationell bakgrund ........................ 31 

Tabell 6. Elevernas grundskoleprestationer i förhållande till deras program ............................... 33 

Tabell 7. Varför eleverna valde sitt gymnasieprogram .................................................................... 33 

Tabell 8. Elevernas drömyrke i förhållande till deras sociala klass ................................................ 35 

Tabell 9. Skolprestationer kopplat till kön ........................................................................................ 36 

Tabell 10. Elevens grundskoleprestationer i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå ur ett 

könsperspektiv ............................................................................................................................................ 37 

 



3 
 

Sammanfattning 

I detta examensarbete användes en enkätundersökning som undersökningsmetod. I 

enkätundersökningen medverkade 110 stycken respondenter ifrån Lundellska skolan i Uppsala. 

Skolans ekonomi- och samhällselever var de som omfattades av studien. Syftet var att studera 

vilket samband som fanns mellan föräldrarnas yrke och utbildningsnivå och elevernas 

prestationer i grundskolan och deras vidare val under skolkarriären. Uppsatsens syfte studerades 

både ur ett köns- och ett segregationsperspektiv för att undersöka hur de olika ovanstående 

faktorerna fördelade sig geografiskt och könsmässigt. Resultaten analyserades med hjälp av 

Bourdieus utbildningssociologiska perspektiv och hans begrepp; habitus och kapital. I 

undersökningen framkommer det att Lundellska skolans elever är en grupp med ett mycket stort 

nedärvt kapital. De flesta eleverna på skolan med ett högt nedärvt utbildningskapital hade också 

lyckats konvertera detta till ett stort egenförvärvat kapital inom skolans fält. Anmärkningsvärt var 

att hela 93 procent av eleverna på skolan ville studera vidare efter avslutade gymnasiestudier. 

Detta trots att över hälften ansåg att de lärde sig nya saker lättare om dessa inte var 

skolrelaterade. Eleverna som sökte till Lundellska skolan hade överlag ett habitus med sig 

hemifrån som förmedlade goda attityder till utbildning. I elevgruppen på skolan skapades ett 

habitus som uppmuntrade dess elever till att studera vidare, även om elevernas egna förmågor 

inte alltid överensstämde med de uppställda förväntningarna. Tjejerna hade högre förväntningar 

på sig själva än killarna, fler tjejer ansåg att de hade svårt att lära sig i skolan trots att deras resultat 

i allmänhet var bättre än killarnas. För att killarna skulle lyckas i skolan var de i högre utsträckning 

än tjejerna beroende av ett stort nedärvt utbildningskapital. Desto högre utbildningskapital desto 

mer jämlikt presterade tjejerna och killarna i skolan.  

 

Nyckelord:  

 

Utbildningsstudier, gymnasieval, enkät, utbildningssociologi, segregation 
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Inledning  

Idén till ämnet för detta arbete väcktes en dag när jag cyklade ifrån mitt hem i stadsdelen Gränby 

i utkanten av Uppsala, till historiska institutionen vid Engelska parken som ligger placerad i 

stadens mest centrala delar. Nästan varje dag i fem års tid så har jag på vägen till universitetet 

cyklat förbi stadsdelen Kvarngärdet. Kvarngärdet byggdes på 1970-talet för att skapa bostäder åt 

de arbetskraftsinvandrare som kom till Sverige då ifrån framförallt Finland. Alltsedan dess har 

Kvarngärdet varit ett tydligt arbetarklassområde där hyrorna har hållits nere trots dess centrala 

geografiska positionering i Uppsala. Under mina år som förbi cyklande observatör så har jag med 

egna ögon kunnat se förändringen som nu har skett. Bostadsbolaget som äger majoriteten av 

lägenheterna i Kvarngärdet har på eget initiativ börjat renovera lägenheterna. För att bekosta 

renoveringarna sker en kraftig höjning av hyrorna med upp till femtio procent. En sådan drastisk 

höjning medför att många av hyresgästerna tvingas flytta ut, då de med sin nuvarande inkomst 

inte har råd att bo kvar. Istället flyttar nya hyresgäster in, hyresgäster med större inkomster som 

har råd med hyrorna och som vill bo i området nu när det är nyrenoverat. De gamla 

hyresgästerna får flytta längre bort ifrån centrum där hyrorna fortfarande är lägre och där de har 

råd att bo. Området har sakta men säkert under dessa fem år bytt socioekonomisk struktur. Från 

att ha varit ett ganska nergånget men charmigt arbetarklassområde så är det nu en fräsch och 

modern medelklass stadsdel.1 

När jag cyklade förbi där nu i examensarbetestider tänkte jag på hur inkomstskillnaderna 

mellan dessa nya och gamla hyresgäster skapar en sorts barriär mellan deras barn. Där de skiljs åt 

geografiskt under uppväxttiden. Hur ser det fortsatta livet ut för dessa barn som på grund av 

föräldrarnas differens i inkomster separerades ifrån varandra? Kommer de någon gång att 

sammanföras i något sammanhang med samma förutsättningar? Det är dessa tankar och dessa 

frågor som har gett upphov till detta examensarbete. 

Jag vill här passa på att tacka Carina Tångring för hennes insats under undersökningstillfället 

som gjorde det möjligt för mig att genomföra enkätundersökningen som ligger till grund för 

denna studie. Jag vill även tacka min handledare Josefine Krigh som både har varit ett bollplank 

att studsa idéer med samt en klippa att luta sig mot under hela arbetet med uppsats. 

 

                                                 
1 Uppsala nya tidning, (2010), www.unt.se 2014-09-30. 



5 
 

Bakgrund 

Uppsala har sedan år 1477 varit en universitetsstad vilket har påverkat stadens socioekonomiska 

struktur med de gamla studentkvarteren och de nyare arbetarkvarteren. De centrala delarna 

domineras av lägenheter med dyra bostadspriser eller billigare studentbostäder, med Luthagen 

respektive Rackarberget som tydliga exempel. De mer avlägsna kringliggande bostadsområdena 

karaktäriseras istället av billigare bostadspriser och en lägre socioekonomisk nivå, här kan Gränby 

eller Nyby ses som typiska fall. Uppsala har som resultat av att vara en universitetsstad tillskillnad 

ifrån de flesta andra städer i Sverige en tydlig utbildningselit som i hög utsträckning befolkar 

stadens centrala delar. Utbildningseliten utgörs av till exempel forskare, läkare och jurister. I 

resten av Sverige och i Stockholm i synnerhet domineras istället de centrala delarna av en 

ekonomisk elit med höga tjänstemän och företagsledare som dess huvudsakliga befolkning.2 

Klyftorna gällande inkomster i det svenska samhället har ökat på 2000-talet, gapet mellan de 

som tjänar mest och de som tjänar minst har inte varit större sedan Statistiska Centralbyrån (SCB) 

startade sina mätningar 1975. 3 Samtidigt har bostadspriserna ökat kraftigt vilket har gjort att de 

stora ekonomiska klyftorna i sin tur har skapat geografiska klyftor mellan höginkomsttagare och 

låginkomsttagare. 4  Enligt SACO(Sveriges akademikers centralorganisation) så lönar det sig i 

längden för de allra flesta att studera vidare och specialisera sig efter sin gymnasieutbildning. 

Lärare tillsammans med biologer är några av de få yrkena där studierna istället blir en minusaffär.5 

Alltså går det att konstatera att en högre utbildning i de flesta fall genererar i en högre inkomst. 

En större inkomst ger en möjlighet att bosätta sig centralt, nära grundskolor med goda resultat 

och ett gott anseende. Där placeras barnen automatiskt med klasskompisar med en liknande 

ekonomisk och social bakgrund. De elever med föräldrar som är arbetslösa eller är 

låginkomsttagare hamnar istället i förorterna eller på landbyggden där skolorna ofta har ett sämre 

anseende och ett sämre snittbetyg. En av orsakerna till dessa sämre betyg beror på att det finns 

fler elever där som behöver extra hjälp då föräldrarna inte kan hjälpa till hemma. Detta har sin 

grund i framförallt kortare skolgång hos föräldrarna. Skolverket kom i sin utvärdering av de 

nationella ämnesproven 2014 fram till att elevers resultat i skolan främst påverkades av 

föräldrarnas utbildningsbakgrund och elevernas språkkunskaper i svenska.6 Utvecklingen vi ser 

                                                 
2 Lidegran 2009, s. 48. 
3 Heggeman 2008.  
4 Statistiska Centralbyrån, (2014), www.scb.se 2014-10-01. 
5 SACO, (2011), www.saco.se 2014-11-21. 
6 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 

http://www.scb.se/
http://www.saco.se/
http://www.skolverket.se/
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angående segregationen i Sverige idag gör att de priviligierade säras ifrån de mindre priviligierade 

både i och utanför grundskolan.7  

Vi har idag ett fritt skolval i Sverige redan ifrån grundskolan vilket talar emot att denna 

geografiska segregation skulle medföra en segregation även i skolan. Men att välja en annan skola 

än den tilldelade kommunala grundskola har sina komplikationer. Speciellt i områden utanför 

centrala Uppsala där skolorna ligger med större sträckor mellan sig på grund av en lägre 

befolkningstäthet. Det kan röra sig om flera mil för att kunna ta sig till en annan skola och att 

klara detta utan anordnad skolskjuts kan vara svårt att lösa i praktiken. För som det står i 

skollagen kapitel tio, paragraf 32 så finns det inga garantier på att få det stödet av kommunen. 

Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om 
sådan skjuts behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens 
funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. 

Denna rätt gäller dock inte elever som väljer att gå i en annan skolenhet än den där 
kommunen annars skulle ha placerat dem eller som går i en annan kommuns grundskola 
med stöd av 25-27 §. I de fall då det kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska 

svårigheter ska kommunen även anordna skolskjuts i dessa fall.8  

Att 20 av Uppsala läns 21 stycken fristående grundskolor också finns inom staden Uppsala visar 

än tydligare att det fria skolvalet kanske främst gäller de som bor geografisk rätt eller har det 

ekonomiskt gott ställt.9  

När segregationen är så pass utbredd mellan de olika socioekonomiska grupperna utanför 

skolan och i och med detta skapar en segregation i grundskolan, rekonstrueras då den 

segregationen även gymnasieskolorna?  

 

                                                 
7 Skolinspektionen (2014), www.skolinspektionen.se 2014-10-01 s. 13-14. 
8 Sveriges Riksdag (2010), www.riksdagen.se 2014-11-25. 
9 Uppsala kommun (2014), www.uppsala.se 2014-11-25. 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.uppsala.se/
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Litteraturöversikt 

Teoretiska utgångspunkter 

Utbildningssociologiska verktyg 

Donald Broady definierar utbildningssociologi som det ”samhällsvetenskapliga studiet av 

utbildning.”10 Nationalencyklopedin definierar i sin tur utbildningssociologin som ”ett område 

inom sociologin som undersöker förhållandet mellan utbildning, ekonomi och politik samt social 

skiktning och rörlighet, liksom relationen mellan utbildning och kultur, dess roll både för att 

bevara det bestående samhället och för att förändra det.”11  

Utbildningssociologi måste alltid ses som en del av hela området sociologi och kulturstudier. 

Sociologen Bourdieu har till exempel i sina studier använt sig av utbildningssociologin för att 

undersöka vilka orsaker till maktförhållandena i samhället som kan härledas till utbildningsfältet. 

Samtidigt var han tvungen att studera hur samhället har inverkat på utbildningsfältet. 

Utbildningssystemet och samhället måste studeras med en förståelse att dessa samverkar. 

Samhället skapade utbildningssystemet, utbildningssystemet som nu skapar maktförhållanden i 

samhället.12  

I studien användes Pierre Bourdieus utbildningssociologiska perspektiv och begreppen habitus 

och kapital som teoretisk utgångspunkt för att kunna analysera resultatet av studien. Med 

sociologin kan vi försöka förstå människors sociala identiteter och på så sätt förklara deras 

handlingar. Detta på grund av att sociologin studerar relationer människor emellan, genom dessa 

studier försöker sociologen konkretisera större sammanhang för att i slutändan kunna tolka det 

samhälle vi lever i. Nedan följer en redogörelse för Bourdieus begrepp habitus och kapital samt 

deras olika tillämpningar som utbildningssociologiska verktyg. 

Kapital  

”Kapital är symboliska och materiella tillgångar som vinner erkännande i relevanta sociala 

sammanhang"13. Detta är ett citat som tydligt säger att kapital inte är någonting konstant utan är 

något som får sitt värde i specifika situationer. Bourdieu myntade begreppet kapital och har under 

sin yrkeskarriär diskuterat vad kapital är och vad kapital gör. Bourdieu menade till exempel att ”en 

                                                 
10 Broady 1998, s.3.  
11 Nationalencyklopedin (2014), www.ne.se 2014-11-28. 
12 Broady 1998, s.5. 
13 Bertilsson 2014, s. 48. 

http://www.ne.se/
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elev som ärvt en myckenhet kulturellt kapital har statistiskt sett goda chanser att förvärva ett 

värdefullt utbildningskapital och att erhålla ett välavlönat arbete.” 14  Kapital kan dels vara 

egenförvärvade, alltså att du har skaffat tillgångarna själv (betyg), eller nedärvda, alltså att du får 

tillgångarna av dina föräldrar (pengar eller språk). 15 

Det centrala kapitalet för denna studie är det Symboliska kapitalet. Exempel på saker som är 

symboliska kapital är betyg, titlar eller anseende. Dessa ting har bara ett värde så länge de erkänns 

av andra människor. De mest väsentliga symboliska kapitalen för detta arbete är det kulturella 

kapitalet och utbildningskapitalet. Ett bra yrke och ett gott språk i både tal och skrift är alla 

olika exempel på ett kulturellt kapital. Det kulturella kapitalet är en ganska bred underrubrik till 

symboliskt kapital och innefattar många olika tillgångar. Tillskillnad ifrån begreppet 

utbildningskapital som istället är relativt snävt. Utbildningskapital är framförallt betyg och 

examen, men även prestige kan räknas hit då linjer eller skolor med hög status kan öka värdet av 

ett betyg eller examen.16 

Habitus 

Hos en specifik grupp människor så finns det i den samlingen människor gemensamma stilar, 

värderingar och beteenden som skiljer gruppens medlemmar ifrån medlemmar ifrån andra 

grupper. Dessa stilar, värderingar och beteenden är alltså det som utgör gruppens habitus. 

Habitus formas av det liv en person lever och de upplevelser och erfarenheter hen förskaffar sig 

längs vägen. Det finns självklart skillnader också mellan personer inom grupperna vilket betyder 

att vi gör skillnad på grupphabitus och individhabitus. 17 Individhabitus fungerar som ett slags 

omedvetet handlingsmönster som påverkar individen när hen orienterar sig i den sociala 

världen.18  Pierre Bourdieu menar att ”habitus är ett slags omformande maskin, som gör att 

vi ”reproducerar” de sociala villkoren för vår egen produktion – men på ett rätt oförutsett sätt”19. 

Detta betyder till exempel om vi ser familjen som vår specifika grupp att barnen har en tendens 

att ta till sig föräldrarnas beteenden och värderingar men att vi inte vet vad dessa likande 

beteenden och värderingar tar för uttryck i praktiken. Ett visst habitus ger individen ett visst 

utbud av ”strategier” att utgå ifrån när personen medvetet eller omedvetet ska handla för att 

stärka sin position genom att höja sitt nedärvda kapital. Till exempel är det vanligt att konvertera 

sitt nedärvda ekonomiska kapital genom att studera på bra skolor och på så sätt tillägna sig ett 

                                                 
14 Broady 1998, s. 8. 
15 Lidegran 2009, s. 38. 
16 Broady 1990, s. 171. 
17 Broady 1998, s. 16. 
18 Ibid., s. 3.  
19 Bourdieu 1992, s. 152f. 
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stort egenförvärvat utbildningskapital.20 Individen gör sällan ett aktivt val där målsättningen är att 

stärka sin position. Utan individen känner snarare en naturlig dragningskraft till det alternativ som 

skulle innebära ett bevarande eller förstärkande av det nedärvda kapitalet och att hen kände att 

det var det självklara valet.21 

Även Bourdieus begrepp fält är centralt för studien men då mera som en ram och en 

begränsning till de ovanstående begreppen. Ett socialt fält är ett begrepp som avgränsar en viss 

grupp människor och institutioner ifrån resten av samhället och därmed gör dessa möjliga att 

studera. Gymnasieskolan är ett exempel på ett fält och fältets agenter (Bourdieus ord för aktörer) 

blir då eleverna, lärarna, skolorna och skolverket. För att ett socialt sammanhang ska gälla som ett 

fält måste det finnas ett specifikt symboliskt kapital som får sitt värde av och i sammanhanget. 

Det symboliska kapitalet skapar särskilda insatser, investeringar och vinster inom det specifika 

sociala fältet.22  

Schellings modell 

I studie så kompletteras Bourdieus utbildningssociologiska perspektiv med Schellings modell för 

bostadssegregation. Schellings modell bygger på att vi flyttar från det vi inte liknar till det vi 

liknar, om många av våra grannar/klasskompisar är annorlunda än oss så kommer vi att byta 

bostadsområde eller skola. I detta examensarbete undersöktes dessa likheter genom att studera 

familjernas sociala klass och föräldrarnas utbildningsnivå. Detta är två aspekter som tenderar 

skapa liknande livserfarenheter och därmed enligt Bourdieu ett liknande habitus.23 Denna modell 

var ifrån början utformade för etnisk segregation men jag tänker i denna studie även att applicera 

den på elever och deras föräldrars differens i kulturellt och utbildningskapital.24 

Tidigare forskning 

Under tidigare forskning behandlas tidigare studier som rör samma frågor som mitt syfte och 

mina frågeställningar. Avsnittet ska ge en grund till både mig som forskare och er som läsare att 

stå på för att kunna förstå i vilken forskningskontext denna studie genomförs i. Den tidigare 

forskningen skapar dessutom en stomme för resultat- och analysdelen att luta sig emot. Om 

tidigare forskning stämmer överrens med resultaten av studien ger det tyngd till resultatet. Om 

                                                 
20 Broady 1998, s. 18-19. 
21 Lidegran 2009, s. 40. 
22 Broady 1990, s. 270. 
23 Broady 1998, s. 16-17. 
24 Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
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inte så genererar den tidigare forskningen en möjlighet att jämföra varför dessa två inte 

överrenstämde. 

Segregationen i grundskolan 

Temat segregation är centralt för uppsatsen då studien undersökte vart elever på Lundellska 

skolan bodde när de sökte dit. Med detta vill studien undersöka om det finns någon tydlig 

tendens vilka elever ifrån vilket geografiskt område som väljer vilket gymnasieprogram. Ethnic 

segregation and performance inequality in the swedish school system är en artikel skriven av Eva 

Andersson, Johan Östh och Bo Malmberg. I deras studie som ligger till grund för artikeln 

undersöker de hur den etniska segregationen i Sverige påverkar skolresultaten. De har genomfört 

undersökningen genom att jämföra skolornas resultat ifrån PISA-undersökningen 2003 och 

dataregister om kompositionen av elevernas etniska bakgrund i olika kommuner i Sverige. 

Studien visar ett tydligt resultat där det finns stora klyftor mellan utlandsfödda elever och 

svenskfödda elevers studieresultat.25 Detta mycket på grund av en differens i kunskap om det 

svenska språket som enligt skolverkets senaste rapport utifrån nationellaproven var en av de mest 

avgörande faktorerna för att lyckas i skolan. 26 Klyftorna medför att det blir stora skillnader i 

skolresultat mellan skolor i kommuner med hög andel minoritetsbefolkningen och skolor i 

kommuner med hög andel majoritetsbefolkningen. Walter Michaels diskuterar i sin bok The trouble 

with diveristy varför så pass få studenter på amerikanska universitet och högskolor är afro-

amerikaner eller latinamerikaner. Han menar att vi måste se bortom kulturen, språket och 

etniciteten för att kunna urskilja de verkliga faktorerna till varför situationen ser ut som den gör. 

Det är istället de radikalt skilda ekonomiska, geografiska och materiella förutsättningarna för 

människor ifrån de olika kulturerna som är det som fäller avgörande. Michaels tankar går att 

överföra till den svenska kontexten som framställs i avhandlingen av Andersson m.fl. Det är inte 

att elever är utlandsfödda och kommer hit med en annan kultur och ett annat språk som är 

orsaken till de lägre betygen. Utan orsaken är att de inte får samma förutsättningar att lyckas som 

vissa av de svenskfödda.27 Här betonas vissa svenskfödda elever, för enligt Michaels idéer ska vi 

försöka dela in eleverna utifrån förutsättningar snarare än etnicitet. Problemet som Walter 

Michael ser i USA är att fördelarna, i hans exempel stipendier till högskola går till de som redan är 

priviligierade. De som redan har förutsättningarna både ekonomiskt och socialt att lyckas 

premieras även av systemet. 28 I sin studie kommer Andersson, Östh och Malmberg fram till en 

                                                 
25 Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
26 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 
27 Michael 2006, s. 80-85.  
28 Ibid., s. 88. 

http://www.skolverket.se/
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parallell som går att dra till Michaels resonemang. De finner att föräldrar till svenskfödda elever 

flyttar sina barn mellan olika grundskolor i mycket högre utsträckning än föräldrar till 

utlandsfödda elever. Elever flyttas ifrån skolor med hög andel elever med utländskt påbrå till 

skolor med låg andel elever med utländskt påbrå, ifrån skolor med svagare skolresultat till skolor 

med starkare skolresultat. De som har förutsättningarna att lyckas, även i detta klimat och därmed 

höja sina klasskamrater flyttar iväg. 29 I studien använder sig Andersson m.fl. av begreppet visible 

minority som betyder att det går att se med blotta ögat att någon tillhör en minoritetsgrupp i 

landet. Den ovanstående trenden gäller endast i skolor där en stor andel av 

minoritetsbefolkningen tillhör gruppen visible minoritie.30 

Fler och fler friskolor har öppnat i Uppsala och antalet elever som studerar årskurs ett till nio 

på friskolor har fördubblats sedan 1997. 31  Detta har orsakat en ökad konkurrens skolorna 

emellan vilket har utvecklat skolväsendet mot en marknad där eleven är kunden och skolan är 

produkten. Detta är något Gewirtz, Ball & Bow diskuterar i sin bok Markets, choice and equity in 

education. Hur grundskolorna idag på något sätt måste attrahera eleverna att välja just deras skola. 

Skolväsendet fungerar därmed som vilken marknad som helst där en vara som framställs på ett 

snyggt sätt med ett gott rykte och en bra kvalité blir populär hos kunden och stiger i pris. Andra 

produkter som inte attraherar kunden kommer inte att sälja och måste tillslut reas ut eller 

tillochmed sluta säljas. I skoltermer betyder detta att grundskolor som blir populär hos eleverna 

får många sökande, får större tillgångar på grund av fler elever och tillslut måste bestämma 

avgränsningar för vilka elever de antar. Skolor som inte attraherar eleverna får färre sökande 

vilket ger mindre resurser och i slutändan antagligen försämrar skolan ytterligare.32 Detta är en av 

aspekterna som ökar gapet mellan de redan resurssvaga eleverna som lämnas kvar och de 

resursstarka eleverna som placeras tillsammans på andra populära skolor med större tillgångar. 

En skola vill gärna attrahera en i skolan starkt presterande grupp elever. Dessa har dels ett mindre 

behov av särskilt stöd vilket minskar den utgiftsposten samtidigt som de höjer skolans betygssnitt 

och därigenom ger skolan ett gott anseende. 33 Ida Lidegran kommer i sin avhandling 

Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas fram till att denna trend fortsätter i valet av 

högskola och universitet. De resurssvaga både gällande utbildnings och ekonomiskt nedärvt 

kapital tenderar att välja det geografiskt närmaste alternativet.34 Sedan det fria skolvalet infördes i 

Storbritannien har de eleverna med sämre förutsättningar presterat ett lägre skolresultat än 

                                                 
29 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 188. 
30 Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
31 Lidegran 2006, s. 37. 
32 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 2-10, 184.  
33 Ibid., s. 186f. 
34 Lidegran 2009, s. 125. 
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tidigare. I sin studie kommer Gewirtz m.fl. fram till slutsatsen att en skola med blandade grupper 

gällande både kön, etnicitet och social klass gynnar skolresultaten i allmänhet. De lågpresterande 

eleverna prestarar bättre samtidigt som de högpresterande eleverna inte presterar mycket sämre. 

Skolan var enligt Gewirtz studie mer jämlik innan det fria skolvalet och att Storbritannien då var 

närmare en skola där alla elever hade samma förutsättningar.35  

Föräldrarna till elever söker i skolvalet en likhet mellan familjens och skolans habitus. De vill 

finna en skola med elever med samma värderingar, beteenden och prioriteringar som familjens. 

Gewirtz m.fl. menar att familjens habitus till stor del baseras på familjens sociala klass. Detta har 

fått elever ifrån överklassen att i hög utsträckning överge de lokala kommunala skolorna nu när 

det fria skolvalet finns i Storbritannien. Speciellt arbetarklassens barn blir kvar både på grund av 

ekonomiska faktorer men också på grund av att skolan nu blivit mer homogen. Därmed 

överensstämmer skolans habitus i högre utsträckning med deras habitus och föräldrarna känner 

sig säkrare gentemot skolan enligt Gewirtz m.fl. resultat.36 Precis samma trend finns rörande 

bostadsområden och i bakgrunden beskrevs hur stadsdelen Kvarngärdet blir mer och mer 

homogen gällande social klass och inkomst. Denna trend kallas gentrifiering och betyder att om 

ett område förändras så kommer det attrahera nya grupper, enligt Schellings modell så flyttar då 

flera människor med liknande bakgrund och habitus in. Därmed förändras områdets karaktär.37 I 

detta sammanhang så blev Kvarngärdet mer attraktivt för mer resursstarka grupper när området 

renoverades och moderniserades.   

Skolflyttningstrenden förvärrar den segregationen som finns geografiskt och applicerar den på 

grundskolan. Segregationen ska inte tolkas som en delning mellan etniciteter och kulturer utan 

som en delning mellan elever och människor med olika förutsättningar.  

Föräldrarnas betydelse för elevernas skolkarriär 

Det som främst påverkar elevers resultat i skolan och deras val av gymnasieprogram är 

föräldrarnas utbildningskapital. Det är något som Ida Lidegran kommer fram till i sin avhandling 

Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Desto högre utbildningskapital föräldrarna 

har desto bättre lyckas eleverna i skolan. Detta beror enligt Lidegran på att föräldrarna tidigt 

förmedlar betydelsen av att studera till sina barn så att dessa förstår fördelarna med det. 

Dessutom har föräldrar med ett högre utbildningskapital större möjlighet att hjälpa till hemma 

med studierna i större utsträckning och högre upp i åldrarna än föräldrar med ett lägre 

utbildningskapital. Med större motivation till att studera och med mera hjälp hemifrån får dessa 

                                                 
35 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 188. 
36 Ibid., s. 185. 
37 Andersson & Magnusson Turner 2014; Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
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elever högre betyg. Detta är en aspekt som påverkar deras gymnasieval, alltså att de har betygen 

att komma in på den utbildningen de vill. Dessa högutbildade föräldrar bidrar även till att barnen 

känner sig hemma i den akademiska världen, framförallt gällande språk och skrift. Vilket gör att 

de eleverna inte räds att välja studieförberedande program på gymnasiet.38  

Det finns även studier som har undersökt vilka skolor som attraherar vilka elever. En av dessa 

är avhandlingen Skollärare- rekrytering till utbildning och yrke 1977-2009 där Emil Bertilssons 

undersökte hur elever och lärare med olika tillgångar var fördelade på Uppsalas olika skolor.39 

Tillgångarna som studerades var hos lärarna, om de var utbildade, hur länge de hade arbetet, vad 

de tjänade och vilken bakgrund de kom ifrån.40 Hos eleverna undersöktes följande tillgångar, 

deras betyg ifrån grundskola, föräldrarnas utbildningskapital, och föräldrarnas löner.41 Resultatet 

ifrån Emils undersökning visade på är att de traditionella läroverken Katedralskolan och 

Lundellska skolan tillsammans med Rosendalsgymnasiet intog en dominant position hos elever 

som ville läsa studieförberedande program. Detta visar att det finns en skillnad i attraktionskraft 

mellan skolorna även bortsett ifrån vilka program skolorna erbjuder. Generellt sett så hade 

kommunala skolor en högre attraktionskraft än sina motsvarande friskolor.42 Detta kan bero på 

att lärarna på de kommunala skolorna med teoretiska program i högst utsträckning var behöriga, 

hade arbetat längst, var fast anställda samt hade störst egenförvärvade och nedärvda tillgångar.43 

Eleverna som studerade teoretiska program på dessa dominerande skolor var också de som hade 

de högsta sociala tillgångarna i form av högutbildade föräldrar. Elever som studerade på ett 

praktiskt gymnasieprogram har överlag mindre tillgångar än elever som studerade på teoretiska 

program. För de praktiska eleverna fanns ingen skola med en dominant position på samma sätt 

som för de teoretiska, utan eleverna sökte sig dit programmet de vill läsa fanns. 44  

Det har bedrivits liknande forskning i Storbritannien som Bertilsson och Lidegran bedrivit i 

Sverige av Gewirtz, Ball & Bow efter införandet av lagen för fritt skolval. Även de kom i sin 

studie fram till att elevernas val av skola främst påverkades av föräldrarnas utbildning och sociala 

klass. De delar i sin undersökning in föräldrarna till eleverna i tre olika grupper, de skickliga 

skolväljarna, de halvskickliga skolväljarna och de avhängda skolväljarna. De skickliga väljarna 

karakteriseras av att vara högutbildade och att de har en god ekonomi. De skickliga väljarna har 

både det kulturella, sociala och ekonomiska kapitalet, vilket ger dem alla förutsättningar att lyckas 

                                                 
38 Lidegran 2009, s. 236. 
39 Bertilsson 2014, s. 22. 
40 Ibid., s. 151. 
41 Ibid., s. 180-181. 
42 Bertilsson 2014, s. 182-184. 
43 Ibid., s. 199. 
44 Ibid., s. 182.  
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med sina val. De förstår vikten av skolvalet, de vet vart det är bra att flytta sina söner och döttrar 

samt att de har möjligheten att få en plats på den skolan de vill. Söner och döttrar till de skickliga 

väljarna tenderar att söka sig till specialskolor eller specialprogram med specifika inriktningar och 

utvidgade intagningsområden. Det som utmärker de halvskickliga väljarna är att de i likhet med 

de skickliga väljarna vet om betydelsen av skolvalet men att de inte har de skickligas 

förutsättningar. De halvskickliga skolväljarna är ofta medel- eller arbetarklass och saknar det 

ekonomiska kapitalet såväl som det kulturella kapitalet för att göra de val de verkligen vill. De 

avhängda skolväljarna kännetecknas av att de, tillskillnad ifrån de andra två grupperna inte gör ett 

medvetet skolval. De har själva ingen större erfarenhet av längre studier och förstår därmed inte 

betydelsen av skolvalet. De anser att närheten till familjen och lokalsamhället är viktigt och att 

eleven ska anpassa sig efter skolan snarare än att hitta en skola som passar eleven. För de två 

senare grupperna är de ekonomiska faktorerna, speciellt gällande transport till och från skolan en 

viktig faktor i valet av skola. Detta är ett belägg som talar emot det fria skolvalet och stärker den 

bild som målades upp i bakgrunden.45 

Den största skillnaden i skolresultat och vidare skolkarriär finns, som behandlades ovan, 

mellan grupper av elever med lågutbildade föräldrar med arbeten utan större krav på utbildning 

och elever med högutbildade och högavlönade föräldrar. De eleverna med lågutbildade föräldrar 

lyckas sämre i skolan och på högskoleprovet och läser oftare än andra grupper på en ekonomiskt 

inriktad gymnasielinje. Elever med högutbildade föräldrar tenderar att lyckas bättre i skolan och 

på högskoleprovet och läser i högre uträckning samhälls- och naturvetenskapliga inriktningar som 

kräver en fortsatt utbildning på universitet eller högskola.46 Men det finns skillnader även mellan 

de välbärgade och högutbildade familjerna. Söner och döttrar till högutbildade föräldrar med 

yrken som jurist och läkare inom den offentliga sektorn får med sig ett stort nedärvt 

utbildningskapital. Elever med föräldrar som är tjänstemän eller företagsledare inom den privata 

sektorn får istället ett större ekonomiskt arv. Denna skillnad i utbildningskapital resulterar i att de 

förstnämnda eleverna (med föräldrar inom offentlig sektor) satsar hårdare i gymnasiet där de 

oftare än den andra elevgruppen (med föräldrar i privat sektor) läser en naturvetenskaplig 

inriktning. Där lyckades dessa elever också bättre både gällande betyg och högskoleprov.47 

Flera av Lidegrans resultat och kategoriseringar/indelningar ifrån avhandlingen 

Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas användes när resultaten ifrån den egna 

undersökningen analyserades i resultat och anlysdelen av denna uppsats. Till exempel använder 

denna studie liksom Lidegran Statistiska centralbyråns socioekonomiska indelning (SEI) av 

                                                 
45 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 181f. 
46 Lidegran 2009, s. 89. 
47 Ibid., s. 90. 
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förvärvsarbete i kombination med NYK (Nordisk yrkesindelning)för att klassificera vem som är 

arbetare, medelklass eller högre medelklass.48  

Emils och Idas avhandlingar skapar tillsammans en kontext för utbildnings- och 

skollandskapet i Uppsala. De klargör vart det är åtråvärt för dels praktisk lagda och dels teoretiskt 

lagda elever att studera och vilka skolor och program vill de undvika. Denna kunskap 

underlättade för analysen av resultatet då den skapade en bild som resultatet ifrån denna studie 

kunde jämföras med. 

Val och prestationer i skolan ur ett könsperspektiv 

Den senaste rapporten ifrån skolverket med deras utvärdering av resultatet ifrån 2013 års 

nationella prov för årskurs nio visade att tjejer lyckades bättre än killar inom samtliga ämnen i 

skolan förutom engelska. Där lyckades tjejer och killar lika bra.49 Att vara man och kvinna och 

vad det innebär har varierat över tid både i och utanför skolan. Vad det är i det moderna svenska 

samhället och specifikt i fältet grundskolan som gör att tjejer lyckas bättre än killar i skolan just 

nu? 

I skolverkets rapport könsskillnader i måluppfyllelse och utbildningsval har skolverket studerat 

vilka skillnader som fanns och diskuterat varför dessa fanns. Enligt modern forskning så studeras 

tjejer och killar inte som grupper utan som individer för att studera de bakomliggande faktorerna 

till varför eleverna presterar och agerar på vissa sätt. 50  I Skolverkets rapport ifrån 2005 så 

fokuserar de återigen på grupperna tjejer och killar. Inte med avsikten att segmentera skillnaderna 

mellan dessa utan med motivet att undersöka för att kunna förändra.51 Den tydligaste skillnaden 

fann de i elevernas förmåga till läsförståelse och deras attityder till läsning. Där var killarna 

överrepresenterade både bland eleverna som hade en dålig läsförmåga och bland eleverna som 

hade negativa attityder gentemot läsning. 52  Läsförståelsen som är en stor del av 

språkkunskaperna. Språkkunskaperna som i sin tur tillsammans med föräldrarnas 

utbildningskapital är det mest avgörande för elevernas framgångar i skolan.53 

Tjejer och killar väljer i stor utsträckning olika program på gymnasiet. Killarna föredrar de 

tekniska linjerna och tjejerna de humanistiska linjerna. Tjejerna väljer oftare ett typiskt 

killprogram (tekniskt) än killarna väljer ett typiskt tjejprogram (humanistiskt). En anledning kan 

enligt Lidegran vara att tjejerna har mycket mer att vinna på ett sådant val ur ett socioekonomiskt 

                                                 
48 Ibid., s.66; SCB, (1982), 2014-11-15. 
49 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 
50 Skolverket 2005, s. 10-11. 
51 Ibid., s. 98. 
52 Ibid., s. 10-11. 
53 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26; Lidegran 2009, s. 89. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


16 
 

perspektiv.54 Lidegran konstaterar också att trots tjejernas bättre betyg så studerade fler söner 

längre högskoleprogram än tjejerna. Detta oavsett vilken grupp elever som studerades 

beträffande föräldrarnas utbildningsnivå och elevernas sociala ursprung. De som stod längst ifrån 

varandra gällande högskoleval var universitetslärarsöner och arbetarklassdöttrar. Dessa har enligt 

Lidegrans studie en väldigt liten chans att stöta på varandra på samma program på universitetet.55 

I tidigare forskning har de viktigaste aspekterna till elevernas prestationer och val i skolan 

behandlats. Dessutom har vi redogjort för vad tidigare forskning har sagt om segregationen i 

grundskolan och hur den påverkar elevernas fortsatta skolgång. Avsnittet tidigare forskning 

fungerar som en stomme för resultaten av studien att luta sig emot och en grund för diskussionen 

att bygga på. 

                                                 
54 Lidegran 2009, s. 88. 
55 Ibid., s. 139f. 
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Syfte/frågeställning 

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån elevernas egna angivelser undersöka sambandet mellan deras 

nedärvda/egenförvärvade utbildnings- och kulturella kapital och deras skolgång. Resultatet ska 

studeras med ett segregationsperspektiv för att utreda om segregationen geografiskt och i 

grundskolan rekonstrueras i gymnasieskolan. 

Frågeställningar 

1. Hur ser sambandet ut mellan elevernas nedärvda utbildnings- och kulturella kapital och 

deras prestationer i skolan?  

2. Hur ser sambandet ut mellan elevernas val under skolkarriären och deras nedärvda och 

egenförvärvade kulturella/utbildningskapital? 

3. Finns det någon skillnad mellan könen för hur detta samband mellan kapital och 

skolprestationer/skolval ser ut? 
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Metod 

Val av metod och insamling av data 

För att kunna studera mina frågeställningar tillämpades en respondentundersökningstyp av 

enkätundersökningsmetod där svarspersonernas egna tankar och åsikter är det främsta 

studieobjektet. Inom respondentundersökningar finns det främst två huvudtyper, 

samtalsintervjuundersökningar och frågeundersökningar. I denna studie användes en kvantitativ 

enkätundersökningsmetod vilket medförde att mitt val av huvudtyp blev frågeundersökning där 

svarsalternativen är bestämda på förhand och samma frågor ställs till samtliga respondenter.56 För 

min studie är detta det bästa valet av metod då studien vill utforska hur vanligt förekommande 

vissa fenomen är i en viss population. En kvantitativ enkätundersökningsmetod kan med fördel 

användas för att ta reda på vad någon tycker medan det blir mycket svårare att ta reda på varför 

någon tycker på ett visst sätt.57  

Enkäten utgjordes av fyra olika delar där eleven först besvarade faktafrågor om sig själv, till 

exempel hens kön och årskurs. Del två behandlade frågor om vilken gymnasieskola och program 

som eleven valde och varför hen valde så. I del tre besvarade eleven frågor om sina föräldrar, 

vilket yrke de hade och vilken utbildningsnivå de hade studerat på. I den avslutande delen svarade 

eleven istället på frågor om sitt egenförvärvade utbildningskapital (betyg) samt hur de tyckte sitt 

sätt att lära sig nya saker fungerar i skolan i förhållande till utanför skolan. För att studera enkäten 

i sin helhet se bilaga ett.58  

Urval  

Populationen för denna studie bestod av gymnasieelever på Lundellska skolan i Uppsala. I 

studien medverkade 110 elever från de båda teoretiska programmen ekonomi och 

samhällsvetenskap. Lundellska skolan valdes dels av det praktiska skälet att de var villiga att ta 

emot mig som forskare och genomföra denna enkätundersökning men också för att skolan är 

gynnsam att studera utifrån studiens frågeställningar. Detta eftersom Lundellska skolan skapar en 

paradox mellan, enligt Lidegran, ett lågstatus program som ekonomi och en, enligt Bertilsson, 

högstatus skola som Lundellska skolan är. 59 Lundellska skolan är en av skolorna i Uppsala som 

                                                 
56 Esaiasson, Giljam, Oscarsson, Wängnerud 2012, s. 227-228. 
57 Ibid., s. 229. 
58 Bilaga 1. Försättsblad & Enkät. 
59 Lidegran 2009, s. 89.  
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har högst anseende hos eleverna vilket gör att inga elever väljer bort att studera ett program där 

endast på grund av skolan i sig. 60  För att komma in på skolan krävs det överlag höga 

antagningspoäng vilket skapar en konkurrens hos eleverna. 61 Höga antagningspoäng resulterar i 

att det på Lundellska skolan studerar elever med högre egen förvärvat utbildningskapital ifrån 

grundskolan än medeleleven i Uppsala. Det är någonting som måste tas i beaktning när resultatet 

analyseras. Under enkätundersökningstillfället studerades två olika samhällsprogram, sam-

beteende och sam- media. Dessa två behövdes slås samman i resultat och analys för att få ett 

tillräckligt stort underlag inom gruppen för att kunna dra några slutsatser utifrån den. Självklart 

hade det varit intressant att undersöka olika program ifrån flera olika skolor men det hade varit 

svårt att lösa i praktiken, då omfattningen av undersökningen är begränsad av den limiterade 

tiden som finns till examensarbetet. I och med detta val/avgränsning kunde undersökningen 

framförallt fokusera på vad som karaktäriserade de eleverna som studerade ekonomi- och 

samhällsprogrammet på Lundellska skolan. Detta resultat var då enkelt att jämföra med tidigare 

och mer omfattande studier som har behandlat elevers gymnasieval i Uppsala. 

Centrala begrepp för enkätkonstruktionen 

För att kunna strukturera upp resultaten ifrån enkäten så måste vissa 

kategoriseringar/klassificeringar av särskilda begrepp ske. De kategoriseringar som användes i 

enkätundersökningen kommer här att konkretiseras och underbyggas för att bli så tydliga och 

transparenta som möjligt.  

Socialt ursprung (nedärvt kulturellt kapital)  

För att kunna klassificera elevernas sociala ursprung så utgick studien ifrån deras svar på 

enkätfrågan om föräldrarnas yrke. I enkätundersökningen så bygger fråga tio på en 

sammankoppling mellan den socioekonomiska indelningen (SEI) ifrån Statistiska centralbyrån 

och den Nordiska yrkesindelningen (NYK). 62 Dessa utgör en mall för frågan som består av 32 

olika yrkesgrupper och som fungerar som en gradering för föräldrarna och därmed elevernas 

klasstillhörighet. För att få ett ordentligt underlag inom varje gruppering så delades de 32 

yrkesgrupperna in i tre olika sociala grupper för att definiera klasstillhörighet. Dessa är 

Arbetarklass, Medelklass och Högre medelklass. Den föräldern med högst social klasstillhörighet 

definierar sonen/dotterns klasstillhörighet. Klass definieras av Nationalencyklopedin som en 

”samhällsvetenskaplig term som används vid indelning enligt ekonomiska och sociala kriterier.”63 

                                                 
60 Bertilsson 2014, s. 182.  
61 Uppsala Kommun (2013), www.uppsala.se 2014-11-24. 
62 Statistiska centralbyrån (1982), www.scb.se 2014-11-15; Börjesson & Palme (2001), www.skeptron.uu.se 

2014-12-03; Se bilaga 1. Försättsblad & Enkät. 
63 Nationalencyklopedin (2014), www.ne.se 2014-12-15. 

http://www.uppsala.se/
http://www.scb.se/
http://www.skeptron.uu.se/
http://www.ne.se/
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Nedärvt utbildningskapital 

Eleven sorterades in i den grupp som överensstämde med den mest utbildningsmeriterade 

föräldern. En Gymnasieutbildning betydde att elevens föräldrar inte hade studerat någonting efter 

gymnasiet, Kortare högskoleutbildning innebar en eftergymnasial utbildning kortare än tre år på 

högskola. För att föräldrarna skulle uppnå en Längre högskoleutbildningen så måste utbildningen ha 

varit längre än tre år.  

Egenförvärvat utbildningskapital  

Eleverna delades in i tre olika grupper, Högpresterande elever med över 260 i meritvärde, 

Normalpresterande elever med ett meritvärde mellan 200 och 260 samt Lågpresterande elever med ett 

meritvärde under 200. Denna indelning skapades med utgångspunkt i den genomsnittliga 

meritpoängen som 2013 var cirka 220 poäng i Sverige.64 Det maximala meritvärdet ökade på 

vårterminen 2014 ifrån 320 till 340 vilket påverkade årskurs ettorna i denna studie. Därför har jag 

i studien valt att sätta gränsen för högpresterande eleven hela 40 poäng över meritpoängssnittet.65  

Nationell tillhörighet  

Salsa-modellen jämför olika skolors resultat utifrån slutbetyget för elever i årskurs nio. SCB 

definierade fram till 2013 elever med utländsk bakgrund på detta sätt. ”Elever med utländsk 

bakgrund är elever som själva invandrat till Sverige alternativt elever födda i Sverige med båda 

föräldrarna födda utomlands.”66 I år har SCB bytt från den definitionen till en definition där 

elever som har varit i Sverige i mindre än fyra år klassas som en elev med utländsk bakgrund. 

Detta skifte av variabel underlättar undersökningar som vill studera den svenska skolans 

inflyttande på elevens studieresultat. 67  I denna studie användes den gamla variabeln och 

definitionen för att möjliggöra jämförelser med tidigare forskning. Vilket ger extra tyngd åt de 

slutsatser analysen av resultatet mynnar ut i.  

Bostadsområde 

Eleverna fick i enkäten på fråga två svara om de bodde i Uppsalas yttre bostadsområden, i de mellersta 

bostadsområdena eller i Uppsalas centrala bostadsområden när de sökte till gymnasiet. Detta 

kompletterades med en följdfråga där de skulle namnge området de bodde i, detta för att 

kontrollera om de hade gjort en rimlig uppskattning i förhållande till min kategorisering. För att 

de skulle vara medvetna om den kategoriseringen informerades den muntligt till samtliga 

respondenter vid undersökningstillfället. Till denna studie behövdes en ny kategorisering om 

dessa bostadsområden skapas, då en sådan saknades om Uppsala sedan tidigare. Enligt min 

                                                 
64 Skolverket (2014), siris.skolverket.se 2014-12-11. 
65 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-12-11. 
66 Statistiska centralbyrån (2014), www.scb.se 2014-11-28. 
67 Ibid. 

http://www.skolverket.se/
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kategorisering så är de centrala bostadsområdena av Uppsala de områdena som omfattar Svartbäcken, 

Kåbo, Kungsängen, Luthagen, Fålhagen och centrum. De stadsdelarna som ligger utanför 

kategoriseras som de mellersta bostadsområdena tillsammans med större orter runtomkring Uppsala 

såsom Knivsta. Resten av bostadsområdena och då framförallt den omkringliggande landsbygden 

går in i gruppen de yttre bostadsområdena.  

Källkritik, validitet och reliabilitet 

Källkritik 

Som diskuterades under rubriken Urval så fanns det vissa aspekter med skolan som påverkade 

resultatet och som var tvunget att tas i beaktning när resultatet skulle analyseras. Det går även att 

rikta viss kritik mot särskilda delar av enkäten och då framförallt elevernas kunskaper om sina 

föräldrars yrken och utbildning. Visste eleverna exakt vilket yrke deras föräldrar hade? Det som 

underlättar där var att yrkena kategoriserades in så att om svaret var på ett ungefär rätt så 

hamnade de i alla fall i rätt fack. Det var en större risk att ett fel uppstod gällande föräldrarnas 

utbildning då dessa redan var kategoriserade i frågan, om eleverna svarade fel där så kom det att 

påverka resultatet. Deras egna meritvärden ifrån högstadiet borde de flesta respondenter ha i 

relativt gott minne då majoriteten gick i årskurs ett och för mindre än ett år sedan använde dessa 

meritvärden för att söka till gymnasiet. 

Ett annat problem var att det på sista frågan, fråga 19 i enkäten saknades ett alternativ. Ett 

alternativ för elever som inte hade tänkt eller övervägt vilka aspekter hos en högskola eller 

universitet som var viktiga för dem.68 Detta var ett problem som uppdagades när den första 

gruppen genomförde enkätundersökningen. Eftersom jag som ansvarig för undersökningen var 

närvarande under alla undersökningstillfällena så kunde problemet lösas. Om eleverna aldrig hade 

tänkt eller övervägt vad som var viktigt gällande deras val av högskola eller universitet så skulle de 

istället sätta ett kryss över numret på frågan. Istället för att dessa elever skulle lämna blankt så 

skapades ett till svarsalternativ på frågan vilket alla respondenter informerades om.  

Validitet och reliabilitet 

Utöver att eleverna kan ha svarat fel på enkätundersökningsfrågorna så finns det också en risk att 

de valde att inte svara på frågan eller att de medvetet svarade osant. Detta för att skydda sin egen 

person mot känsliga frågor, vilket frågorna om föräldrarnas yrke, föräldrarnas utbildningsnivå och 

elevernas egna skolprestationer kan vara. Det är alltså inte absoluta sanningar som studeras i 

denna studie eftersom jag som forskare inte har tillgång till det nödvändiga materialet för att göra 

                                                 
68 Se Bilaga 1. Försättsblad & Enkät. 
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en sådan undersökning. Utan det som studeras är elevernas självrapporterade uppgifter. Jag var 

under genomförandet av studien väl medveten om dess känsliga natur. Under rubriken Etiska 

aspekter framgår det hur studien utformades för att i så hög utsträckning som möjligt undvika 

någon form av utsatthets känslor hos respondenterna. 

Etiska aspekter 

Liksom i all forskning så måste denna studie beakta de etiska aspekterna gällande respondenterna 

i enkätundersökningen. Detta kallas individskyddskravet och består av fyra stycken delar som 

forskaren alltid måste ha i åtanke när en undersökning genomförs. De fyra delarna av 

individskyddskravet är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjande 

kravet.  

- Informationskravet, forskaren måste informera deltagarna vad det är för något de ska göra i 

undersökningen. I denna studie var detta en enkätundersökning och det kan då vara bra 

att också informera om vilken typ av frågor respondenten kan komma att behöva besvara i 

enkäten. Informationskravet omfattar även en skyldighet att meddela respondenten att 

deltagandet är helt frivilligt och att hen kan välja att avbryta undersökningen närsomhelst. 

Det ska av informationen inför undersökningen tydligt framhållas vem som gör 

undersökningen och varför. För att klara av informationskravet så användes i studien ett 

försättsblad till enkäten med all den information som nämnts ovan. Detta blad skulle alla 

elever i undersökningen läsa innan enkäten fylldes i.69 

- Samtyckeskravet, alla forskningsundersökningar är helt frivilliga att delta i och det krävs ett 

samtycke ifrån deltagaren för att ha med hen i undersökningen. Eftersom 

enkätundersökningen genomfördes med respondenter som är över 15 år så krävdes det 

inget samtycke ifrån vårdnadshavarna. Detta är något som underlättar för undersökningar 

på gymnasienivå. För att uppfylla samtyckeskravet informerades respondenterna på ett 

tydligt sätt om att det var frivilligt att delta och att de närsomhelst kunde hoppa av 

undersökningen. Men deltagarna fick även information om att om de lämnade in en ifylld 

enkät så fungerade det som ett samtycke till att deras enkätsvar används i studien.70 

- Konfidentialitetskravet, ingen utomstående ska kunna identifiera enskilda personer i 

undersökningen. Alla deltagarna var anonyma i enkätundersökningen och endast jag som 

forskare hanterade materialet innan det bearbetades. Enkäterna bearbetades genom att 

dokumenteras på ett sådant sätt att det blir omöjligt att veta vilken person som svarade 

                                                 
69 Vetenskapsrådet (2009), s.7. www.vr.se 2014-11-24. 
70 Ibid., s.9. 
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vad. Till exempel om en elev gick årskurs tre på Lundellska skolan, studerade ekonomi och 

kom ifrån Storvreta så fanns det med stor sannolikhet bara en enkät som stämde in på den 

beskrivningen. Därför är det centralt att inte på något sätt sprida enkäterna vidare innan 

dessa har bearbetas om till ett resultat som är helt anonymiserat, resultatet kan då 

publiceras utan att bryta mot konfidentialitetskravet.71 

- Nyttjandekravet, informationen som erhålls ifrån en forskningsstudie får inte användas i 

andra sammanhang än de vetenskapliga. De resultat som studien resulterade i sprids eller 

används inte på något annat sätt än som underlag för mitt examensarbete. Uppsatsen 

publiceras endast på Diva som är ett digitalt arkiv för långsiktig bevaring av uppsatser och 

forskningsavhandlingar.72 

Bearbetning & analysmetod 

Bearbetningen av de insamlade och fullständigt ifyllda enkäterna ifrån respondenterna gick till på 

så sätt att den data som enkäterna gav översattes enligt kodningsschemat i tabell 1 i appendix till 

siffror. Därefter antecknades siffrorna i en tabell efter principen i tabell två ifrån appendix. På så 

sätt blev alla skriftliga enkätsvar översatta till siffror med olika betydelser för varje fråga.  

För att kunna analysera den omfattande data som 108 stycken enkäter gav så användes med 

fördel ett datanalysprogram. Denna studie använde sig utav dataanalysprogrammet Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS), detta program gjorde det möjligt att mata in undersökningens 

stora mängder data i siffror och omvandla dessa till text och översiktsbara tabeller och diagram. 

Tabeller och diagram som i sin tur gick att tolka utifrån Pierre Bourdieus utbildningssociologiska 

perspektiv. På så sätt gick det att på ett nyanserat sätt analysera resultatet av 

enkätundersökningen.  

                                                 
71 Vetenskapsrådet (2009), s. 12. www.vr.se 2014-11-24. 
72 Ibid.,  s.14 ; Holme & Solvang 1991, s. 333-337 
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Resultat och analys 

Resultatet utgår ifrån ett underlag med 108 stycken ifyllda enkäter ifrån Lundellska skolan i 

Uppsala. 110 enkäter lämnades ut men två stycken lämnades in blanka, de potentiella 

respondenterna var bägge två killar. Av respondenterna som fyllde i enkäten så resulterade deras 

självrapportering i denna gruppfördelning utifrån enkätens frågor; 

 

- 48 % killar och 52 % tjejer. 

- 40 % gick en samhällsvetenskaplig inriktning och 60 % en ekonomi inriktad linje. 

- 80 % studerade årskurs ett, 11 % årskurs två och 9 % årskurs tre. 

- 30 % bodde i de yttre bostadsområdena, 41 % i de mellersta bostadsområdena och 29 % i 

Uppsalas centrala bostadsområden. 

- 46 % tillhörde en högre medelklass, 49 % medelklassen och endast 3 % arbetarklassen. De 

resterande 2 % besvarade inte frågan som denna klassificering baserades på.   

-  19 % av eleverna hade en utländsk bakgrund, enligt den kategoriseringen av utländsk 

bakgrund som används i uppsatsen. 

-  51 % av eleverna hade minst en förälder med en längre högskoleutbildning, 27 procent 

hade en förälder med minst en kortare högskoleutbildning och 22 % av eleverna hade 

föräldrar med endast gymnasial utbildning.73 

Som vi kan utläsa av dessa siffror så besvarade inte alla 108 respondenter alla frågor utan 

resultatetet utgår ifrån de respondenter som besvarade den aktuella frågan. En respondent som 

besvarade en fråga med svarsalternativet vet ej finns med i tabellerna i appendix. De räknades dock 

bort i analysen och i tabellerna i resultat och analys delen, om det inte gick att utläsa någon trend 

utifrån den grupp av elever som besvarade frågan med svarsalternativet vet ej. 

 Den viktigaste anledningen till att respondenterna valde just Lundellska skolan var att skolan 

hade gjort ett gott intryck genom reklam, besöksdagar och på gymnasiemässan. Hela 49 procent 

av eleverna ansåg att det var den viktigaste anledningen. Den näst vanligaste anledningen var 

Lundellska skolans goda rykte, 35 procent av eleverna ansåg att detta var den viktigaste 

anledningen till sitt val av gymnasieskola. Emil Bertilssons avhandling Skollärare: rekrytering till 

utbildning och yrke 1977-2009 ger tyngd åt dessa resultat då hans studier positionerar Lundellska 

skolan som en av de dominerande skolorna hos elever som vill studera på teoretiska program.74 

                                                 
73 För att se underlagen till dessa siffror se tabell 3-9 i appendix. 
74 Bertilsson 2014, s. 182-184. 
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Dessutom svarade endast två av 108 att de instämde helt på att de valde skolan på grund av att de 

kom in på sitt program här och inte på andra skolor.  

Respondenternas val av program hade främst två olika motiveringar, dels angav eleverna att de 

hade valt programmet för att det är en bred basutbildning och att de har många karriärsvägar att 

välja på efter gymnasiet. Detta hade cirka 45 procent valt som den viktigaste anledningen till sitt 

val av gymnasieprogram. Cirka 40 procent framhöll istället ett stort intresse för kurserna inom 

programmet som det främsta skälet. Utmärkande är att ingen av de 108 respondenterna angav att 

de hade sitt program på Lundellska skolan som något annat än sitt förstahandval. Detta styrker 

den bild som framstod i valet av gymnasieskola, att de elever som går på skolan gör det på grund 

av ett aktivt val och inte som en sista utväg. Att Lundellska skolan har ett gott rykte betyder att 

skolan har ett stort symboliskt kapital. Det symboliska kapitalet har byggts upp över alla år som 

skolan har funnits, genom att Lundellska har examinerat ut nöjda studenter som har spridit ett 

gott rykte om skolan och därmed skapat dess renommé.  

Det nedärvda kapitalets betydelse för elevers skolprestationer 

Denna studie utgår ifrån ett underlag ifrån en gymnasieskola (Lundellska skolan). Därför kommer 

resultaten att diskuteras i jämförelse med tidigare forskning som behandlar skolfältet i Uppsala 

och statistik om skolprestationer/skolval ifrån landet i stort. På så sätt kan vi studera vad som 

utmärker just eleverna på Lundellska skolan. Studien utgår ifrån en enkätundersökning vilket 

innebär att materialet som studeras inte är fakta utan att materialet är vad eleverna tycker, tror 

eller vill ange i enkäten. Därmed utgår resultatet hela tiden ifrån vad eleverna angav och inte hur 

deras faktiska situation ser ut. Om vidare studier med tillgång till ett material som gör det möjligt 

att studera den faktiska situationen skulle undersöka samma urvalsgrupp så skulle en jämförelse 

däremellan vara mycket intressant. 

Först studeras här hur sambandet mellan föräldrarnas utbildningsnivå och elevens skolresultat 

ser ut på Lundellska skolan. Eleverna på skolan angav i enkätundersökningen att de i högre 

utsträckning hade högutbildade föräldrar än den genomsnittlige Uppsalabon. Hela 78 procent av 

eleverna på skolan angav att de hade minst en förälder med högskoleutbildning.75 I Uppsala har i 

snitt lite mer än var tredje vuxen en högskoleutbildning, i Sverige är det istället en av fyra. Även 

om vi dubblar Uppsala siffran (pga. att det är två föräldrar) och räknar med att varje högutbildad 

skaffar barn med en lågutbildad så kommer vi inte upp i den kvoten som eleverna på Lundellska 

skolan uppnådde.76 Respondenterna i denna studie var alltså en grupp med ett extremt högt 

nedärvt utbildningskapital. Tabell 1 nedan visar hur elever med föräldrar med olika 

utbildningsnivå uppgav att de presterade i grundskolan. Resultatet i tabell 1 överensstämmer med 

resultat ifrån tidigare forskning. Elever med välutbildade föräldrar har en större chans att lyckas i 

                                                 
75 Se Tabell 9 i appendix. 
76 Uppsala kommun (2012), www.uppsala.se 2014-12-15; Statistiska Centralbyrån, (2013), www.scb.se (2014-

12-15). 
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skolan än elever med föräldrar med kortare utbildning.77 Som vi kan avläsa ifrån tabellen så 

uppgav ändå 40 procent av eleverna ifrån en familj med endast gymnasieutbildade föräldrar att de 

var högpresterande. Samtidigt som 2,6 procent av eleverna med någon förälder med längre 

högskoleutbildning uppgav att de var lågpresterande. Det är alltså inte förutbestämt 

(deterministiskt) att elever med stora nedärvda utbildningskapital lyckas inom skolfältet men 

resultatet visar att det ökar chanserna. En liknande diskussion kan föras här som i Lidegrans 

avhandling Utbildningskapital: Om hur det alstras, fördelas och förmedlas. Utbildade föräldrar kan på ett 

annat sätt förmedla betydelsen av att studera till sina barn och på så sätt få de att eftersträva bra 

betyg. De kan dessutom hjälpa till hemma både längre upp i åldrarna och på ett mer nyanserat 

sätt som ökar barnens förståelse vilket leder till högre betyg.78 Elevernas habitus hemifrån ger 

dem också de verktyg eller strategier som behövs för att på effektivt sätt förvärva sig ett stort 

utbildningskapital. De vet alltså hur de ska agera och bete sig att lyckas inom skolans fält.  

 
Tabell 1. Skolprestationer i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå 

Elevernas 

grundskoleprestationer 

Föräldrarnas utbildningsnivå 

 Gymnasieutbildning 

% 

Kortare 

högskoleutbildning 

% 

Längre 

högskoleutbildning 

% 

Lågpresterande elever 6,7 0 2,8 

Normalpresterande 

elever 

53,3 50 37,2 

Högpresterande elever 40 50 60 

Totalt 100 % 15 st 100 % 20 st 100 % 35 st 
Tabell 1 har ett underlag av 70 stycken besvarade enkäter och omfattar frågorna 12 och 14. 

Tabell 2 nedan visar ifrån vilket område eleverna på Lundellska skolan kom ifrån samt vilken 

nivå av utbildning som de uppgav att deras föräldrar har studerat på. En sak är påtaglig gällande 

resultatet men som inte framgår av tabellen. Det är att en stor majoritet av de respondenter som 

inte besvarade eller svarade vet ej på frågan om föräldrarnas utbildning kom ifrån de mellersta 

bostadsområdena. De respondenter som inte svarade var 17 stycken totalt och 12 av dessa var 

ifrån de mellersta bostadsområdena.79 Att inte besvara frågan eller att inte veta svaret beror med 

stor sannolikhet på att de dels inte ville besvara frågan eller dels på att de inte visste svaret. Om 

de inte ville svara kan detta bero på att deras föräldrar hade en låg utbildningsnivå och att eleven 

trots anonymiteten inte ville förmedla detta. Om eleven hade svarat vet ej så tyder det på att 

                                                 
77 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 
78 Lidegran 2009, s. 236f. 
79 Se tabell 10 i appendix. 
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utbildning inte var någonting som diskuterades i hemmet, vilket i sin tur tyder på att utbildning 

inte var något som proriterades. Då hade föräldrarna med stor sannolikhet små egna erfarenheter 

inom området. Detta kan styrkas av Lidegrans avhandling där hon belyser att föräldrar med starkt 

utbildningskapital är skickliga på att förmedla studietips och betydelsen av studier. Därmed lär 

utbildning diskuteraras i hemmet och eleverna vet därmed sina föräldrars utbildningsnivå.80 Om 

vi räknar med dessa obesvarade och vet ej besvarade enkäter så hade 50 procent av eleverna ifrån 

de mellersta bostadsområdena föräldrar med sin högsta utbildningsnivå ifrån gymnasiet. Att 

fördelningen var så pass sned mellan de olika geografiska områdena beror på flera olika orsaker, 

både ekonomiska och sociologiska. Som diskuterades i bakgrunden så leder en god utbildning 

ofta till en högre lön vilket i sin tur gör det möjligt att bosätta sig där man vill. 81 Sociologiskt så 

tenderar vi människor att hamna i en miljö som överensstämmer med vårt eget habitus, både 

gällande skolval men också bostad. Vilket kan förklara varför de geografiska grupperna skiljde sig 

så mycket åt.82  

 

Tabell 2. Föräldrarnas utbildningsnivå i förhållande till deras bostadsområde 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

Bostadsområde 

 Yttre % Mellersta % Centralt % 

Gymnasial utbilning 22,4 31 10,7 

Kortare 

högskoleutbildning 

38,8 15,6 28,6 

Längre 

högskoleutbildning/ 

forskarutbildning 

38,8 53 60,7 

Totalt 100 % 31 st 100 % 32 st 100 % 28 st 
Tabell 2 behandlar frågorna 2 och 12 ifrån enkäten som besvarades av 106 stycken respondenter. Av de 106 så svarade 16 vet ej 
vilket gör att tabellen består av ett underlag ifrån 91 stycken ifyllda enkätsvar.  

Tabell 3 nedan visar att utbildningsnivå i hög utsträckning påverkade vilket socialt skikt 

familjen tillhörde. De som hade ett arbete som kategoriserades in i den högre medelklassen hade 

med stor sannolikhet också en längre utbildning. Detta eftersom de yrkena ofta kräver en längre 

utbildning för att få tillträde till. Grupper med liknande utbildning och social klass har och 

anammar med stor sannolikhet liknande åsikter och värdering, därmed skapar de ett liknande 

habitus. Gruppen repellerar då andra grupper och attraherar varandra enligt Schellings 

                                                 
80 Lidegran 2009, s. 236. 
81 SACO, (2011), www.saco.se 2014-11-21. 
82 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 185; Andersson, Östh & Malmberg 2010. 

http://www.saco.se/
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modell. 83 Med ett större underlag skulle ytterligare kategoriseringar kunna användas rörande 

bostadsområdena.  Att skilja mellan socioekonomiskt starka och svaga bostadsområden inom den 

tidigare kategoriseringen (yttre, mellan och centrala) skulle antagligen visa på en än tydligare 

segregation mellan utbildningsgrupperna. I och med det också mellan de olika sociala klasserna 

enligt tabell 2 i denna studie. 

Tabell 3. Utbildningens betydelse för social klass 

Föräldrarnas 

utbildningsnivå 

Social klass 

 Arbetarklass % Medelklass % Högre medelklass % 

Gymnasieutbildning 100 31 11 

Kortare 

högskoleutbildning 

0 36 18 

Längre 

högskoleutbildning/ 

forskarutbildning 

0 33 71 

Totalt  100 % 2 st 100 % 45 st 100 % 46 st 
Tabell 3 har ett underlag av 91 stycken besvarade enkäter och omfattar fråga 10 och 12 i enkäten. 

I studien finns det endast belägg för att social klass hade en negativ inverkan hos 

arbetarklassens elever men där elever ifrån medelklassen och högre medelklassen presterade 

snarlika resultat i grundskolan.84 Under 1990-talet undersökte Skolverket sambandet mellan social 

bakgrund och elevernas skolframgångar. De kom fram till att det framförallt var familjens sociala 

klass som påverkade elevernas prestationer i skolan. I studien kom Skolverket även fram till att 

den dominerande gruppen i ett område påverkar de andra grupperna, oavsett om det är i positiv 

eller negativ riktning. Den dominerande gruppen påverkar både skolprestationer, val av skolgång 

och andra icke skolrelaterade intressen hos elever i området. Detta är något Ida Lidegran också är 

inne på när hon diskuterar hur personer i ett visst område påverkar (smittar) varandra att tycka, 

tänka och välja på ett visst sätt.85 I min studie var medelklassen dominerande i de mellersta och 

yttrebostadsområdena medan den högre medelklassen dominerade i Uppsalas centrala 

bostadsområden.86  

Arbetarklassen baserades endast på tre individer men där samtliga respondenter uppgav att 

deras föräldrar hade en gymnasialutbildning som sin högsta utbildningsnivå. Medelklassens 

föräldrar hade ett väldigt varierat ursprung vilket är att förvänta då denna samhällsklass är så pass 

                                                 
83 Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
84 Se tabell 27 i appendix. 
85 Lidegran 2009, s.184; Hallerdt 1995. 
86 Se tabell 11 i appendix. 
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bred och omfattar så många olika yrkesgrupper. Hos den högre medelklassens föräldrar så hade 

flertalet en längre högskoleutbildning. De föräldrar som hade en kortare utbildning i gruppen 

högre medelklass var framförallt företagsledare där hälften inte hade en längre 

högskoleutbildning. Detta kom också Lidegran fram till i sin avhandling där endast 38 procent av 

företagsledarna hade en längre högskoleutbildning. Företagsledarna utgjorde en relativt stor del 

av gruppen högre medelklass i denna studie, nämligen hela 30 procent. 87  Detta var en av 

anledningarna till att det inte skiljde någonting i elevernas skolprestationer mellan de två högre 

sociala grupperna. Familjen tillhörde en högre medelklass men hade en i genomsnitt kortare 

utbildning, vilket var det som påverkade elevernas studieresultat allra mest enligt denna studie. 

Eleverna till dessa företagsledare presterade därefter och jämnar ut skillnaden mellan medel- och 

högre medelklass gällande skolprestationer.  I Uppsala finns det en betydligt större andel personer 

som tillhör en högre medelklass än i riket i stort.88 I min undersökning uppgav hela 47,2 procent 

av eleverna att de tillhörde en högre medelklass. 89  Dessa två tabeller (tabell 1 och 2) visar 

tillsammans att det var elever ifrån Uppsalas centrala delar som hade de bästa möjligheterna att 

lyckas i skolan. Dessa elever uppgav att de hade både de högsta socioekonomiska fördelarna ifrån 

föräldrar med överlag välbetalda och prestigefyllda arbeten samt fördelen med välutbildade 

föräldrar som bidrog med ett stort nedärvt utbildningskapital. Deras habitus hemifrån har lärt 

dem normen för hur de ska tänka och agera för att lyckas i skolans fält. Ändå om vi tittar i tabell 

4 nedan så ser vi att det fanns en grupp elever som uppgav att de presterade på ett helt annat sätt 

än vad deras premisser siade om. 

 

Tabell 4. Elevernas skolprestationer i förhållande till deras bostadsområde 

Elevernas 

grundskoleprestationer 

Bostadsområden 

 Yttre % Mellersta % Centrala % 

Lågpresterande elever 0 6 0 

Medelpresterande 

elever 

37 57,6 42,9 

Högpresterande elever 63 36,4 57,1 

Totalt 100 % 27 st 100 % 33 st 100 % 21 st 
Tabell 4 har ett underlag av 81 stycken ifyllda enkätsvar och bygger på frågorna 2 och 14 ifrån enkäten. 

Nästintill alla elever på Lundellska skolan förutom de sex procenten av eleverna ifrån området 

förorten angav att de hade presterat minst lika bra eller bättre än det genomsnittliga meritvärdet i 

                                                 
87 Se tabell 25 i appendix. 
88 Lidegran 2009, s. 67-68. 
89 Se tabell 7 i appendix. 
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grundskolan. De som uppgav att de lyckades lika bra eller bättre än snittet utgjorde 97,5 % av 

skolans elever. Det genomsnittliga meritvärdet var 2014 i Sverige cirka 220 poäng. 90 Att nästintill 

alla elever hade lyckats så bra berodde på att detta var en förutsättning för att komma in på 

skolan där den elev med lägst meritvärde som kom in på ekonomi- och samhällsprogrammet 

hade 200 respektive 207 poäng.91 Trots att majoriteten angav att de hade lyckats så bra så fanns 

det en viss skillnad mellan de med olika förutsättningar vilket vi ser i tabell 4 ovan. Eleverna ifrån 

de yttrebostadsområdena hade som det går att avläsa i tabell 2 sämst förutsättningar att lyckas i 

skolan utifrån aspekten om föräldrarnas utbildningsnivå. Dessa var ändå de som lyckades allra 

bäst. Det var främst i denna grupp som vi fann de av skolväsendets utvalda att lyckas i skolan. De 

utvalda är en grupp som framträder i Lidegrans avhandling och karaktäriseras av att ha ett 

medelstort nedärvt kapital men det högsta egenförvärvade kapitalet. I de centrala delarna fann vi i 

denna undersökning istället arvtagarna. Arvtagarna karaktäriseras i Lidegrans avhandling av att de 

har det högsta nedärvda kapitalet och att de lyckas bra i skolan, dock inte lika bra som de utvalda. 

Denna trend går att utläsa genom att studera tabell 2 och 4 kombinerat. I de mellersta 

bostadsområdena fanns framförallt en blandning mellan arvtagare, mittgruppen och en liten klick 

resurssvaga. Mittgruppen är den största gruppen i Lidegrans undersökning och karaktäriseras 

genom att inte utmärka sig genom varken höga eller låga nedärvda kapital och skolprestationer. 

De resurssvaga är den sista gruppen ifrån Lidegrans avhandling, dessa elever har både ett litet 

nedärvt och egenförvärvat utbildningskapital. 92 I denna undersökning kunde vi inte studera de 

som fallit mellan stolarna eftersom dessa inte kom in på skolan på grund utav de relativt höga 

intagningspoängen (snitt 250 poäng). I de områden där grupperna var mer sociologiskt 

heterogena, alltså i de mellersta och yttrebostadsområdena så fanns det med stor sannolikhet en 

större grupp av lågpresterande elever. Dessa hade inte tillräckligt höga meritpoäng för att komma 

in på Lundellska skolan.93 

Av eleverna på Lundellska skolan så svarade 20 stycken, 18,5 procent en utländsk bakgrund. 

Detta är en lägre andel än landet i stort där drygt 28 procent av gymnasieleverna har en utländsk 

bakgrund.94 De elever med utländsk bakgrund på Lundellska skolan uppgav att de hade i stort 

sätt samma nedärvda kapital som eleverna med en svensk bakgrund, både rådande social klass 

och föräldrarnas utbildningsnivå.95 

 

                                                 
90 Skolverket (2014), siris.skolverket.se 2014-12-11. 
91 Uppsala kommun (2014), www.uppsala.se 2014-12-11. 
92 Lidegran 2009, s. 120.  
93 Uppsala kommun (2014) www.uppsala.se 2014-11-24. 
94 Statistiska centralbyrån (2014), www.scb.se 2014-12-29. 
95 Se tabell 12 och 13 i appendix. 
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Tabell 5. Skolprestationer i grundskolan, jämförelse mellan nationell bakgrund 

Elevernas 

grundskoleprestationer 

Nationell bakgrund 

 Utländsk bakgrund Svensk bakgrund 

Lågpresterande elever 8 % 1,5 % 

Normalpresterande elever 69 % 42,6 % 

Högpresterande elever 23 % 55,9 % 

Totalt 100 % 13 st 100 % 68 st 
Tabell 5 baseras på svaren ifrån fråga 13 och 14 i enkäten. Underlaget för de elever ned utländsk bakgrund ör endast 13 stycken 
ifyllda enkäter, för de med svensk bakgrund är underlaget 68 stycken. 

Tabell 5 bygger på ett så pass litet underlag av eleverna med utländsk bakgrund att vi inte kan 

dra för stora växlar av detta resultat. Tabellen visar med detta sagt, att det fanns en tydlig 

differens gällande självrapporterade skolprestationer mellan dessa grupper, trots att de hade 

uppgett ett likvärdigt nedärvt kapital. Det likvärdiga nedärvda kapitalet tyder på att familjerna 

med utländsk bakgrund hade integrerats in i det svenska samhället. Föräldrarna hade lyckats 

omvandla en god utbildning utomlands till ett gott yrke i Sverige eller börjat utbilda sig vid 

universitet och högskolor här. Vanligt är annars att föräldrarna till elever med utländsk bakgrund 

saknar en längre utbildning och att de inte har tagit sig in på den svenska arbetsmarknaden. Det 

är den gruppen av elever som drar ner resultatet för elever med utländsk bakgrund i statistiken. 96 

Att det fortfarande fanns en differens mellan grupperna kan dels bero på den språkliga biten. 

Svenska kanske inte är hemspråket vilket kan försvåra inlärningen av svenska i skolan. 

Språkkunskaperna i svenska som enligt tidigare forskning är den viktigaste egenskapen för att 

lyckas generellt i skolan.97 En annan aspekt är att 60 procent av eleverna med utländsk bakgrund 

angav att de bodde i de mellersta bostadsområdena. 98 Gruppen med utländsk bakgrund i stort 

betedde sig precis som gruppen med elever ifrån de mellersta bostadsområdena. De båda hade 

relativt goda förutsättningar men underpresterade, i motsats till eleverna ifrån de yttre 

bostadsområdena som överpresterade i förhållande till sitt nedärvda kapital. De som presterade 

de allra lägsta meritvärdena på grundskolan var elever med utländsk bakgrund ifrån de mellersta 

bostadsområdena.99 Att det fanns en sådan tydlig skillnad mellan de olika geografiska områdena 

tyder på att miljön spelar in. Gentrifiering är länken mellan kapital och miljö. 

Gentrifieringsbegreppet menar att om ett område börjar attrahera en viss grupp människor så 

kommer fler människor som liknar den gruppen (ekonomiskt, klass- och utbildningsmässigt) 

flytta dit och förändra områdets karaktär. 100  Detta bidrar till att skapa homogena 

                                                 
96 SCB (2006) www.scb.se 2014-12-18. 
97 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 
98 Se tabell 14 i appendix. 
99 Se tabell 14 i appendix. 
100 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 188. 

http://www.scb.se/
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bostadsområden, precis som Schellingsmodell förutsäger.101 Det kan dels vara en grupp med ett 

habitus som förmedlar positiva attityder till skolan eller alternativt negativa attityder till skolan 

som befolkar området. Gewirtz m.fl. kom i sin studie fram till att det allmänna studieresultatet 

gynnas kraftigt om lågpresterande och högpresterande elever blandas i samma klasser och skolor. 

Utifrån Gewirtz resultat skulle mer heterogena områden gynna alla elevers resultat i skolan. 

Gentrifieringen är en process vilket innebär att ett helt områdes befolkning och deras habitus inte 

förändras över en natt. Denna studie förmedlar en ögonblicksbild av gentrifiering, vidare studier 

skulle kunna studera detta fenomen under en längre period för att se hur t.ex. området 

Kvarngärdet förändras över tid.102 

Det egenförvärvade och nedärvda kapitalets betydelse för elevers val av skolkarriär 

Under den förra rubriken studerades sambandet mellan elevernas nedärvda kapital och deras 

skolprestationer. Under denna rubrik undersöker vi istället sambandet mellan elevernas val under 

skolkarriären och deras nedärvda och egenförvärvade kulturella/utbildningskapital.  

Över hälften av ekonomi eleverna angav att de var högpresterande elever på högstadiet och 

hade mer än 260 poäng i meritvärde när de sökte till gymnasiet. Endast 3,9 procent av ekonomi 

eleverna angav att de var lågresterande med ett meritvärde under 200 poäng. Bland 

samhällsvetenskapseleverna fanns inga elever som uppgav att de var lågpresterande, men 

samtidigt fanns där också en mindre andel som angav att de var högpresterande. Gällande 

föräldrarnas utbildningsnivå så fanns det en markant skillnad vilket även belyser den skillnaden 

som fanns angående betygen i tabell 6. Föräldrarna till elever på ekonomiprogrammet var mer 

heterogena än sina motsvarigheter till eleverna på samhällsprogrammet. En högre andel av 

eleverna angav att de hade föräldrar med endast en gymnasialutbildning och en högre andel hade 

angav också en längre högskoleutbildning i jämförelse med den mer homogena gruppen 

samhällsföräldrarna.103 Det fanns ingen markant skillnad i resultatet för studien gällande elevernas 

sociala klass i förhållande till deras gymnasieprogram. 104  Lidegran kom i sin avhandling om 

utbildningskapitalet fram till att elever som studerar en gymnasielinje med en ekonomisk 

inriktning tenderar att ha lågutbildade föräldrar och mycket låga betyg ifrån högstadiet. I tabell 6 

nedan kan vi se att detta inte var fallet för ekonomi eleverna på Lundellska skolan.105 

 

 

 

 

 

                                                 
101 Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
102 Gewirtz, Ball & Bowla 1995, s. 185-188. 
103 Se tabell 15 i appendix. 
104 Se tabell 16 i appendix.  
105 Lidegran 2009, s. 78. 
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Tabell 6. Elevernas grundskoleprestationer i förhållande till deras program 

Elevernas 

grundskoleprestationer 

Gymnasieprogram 

 Ekonomi % Samhällsvetenskap % 

Lågpresterande elever 3,9 0 

Normalpresterande 

elever 

41,1 56,7 

Högpresterande elever 54,9 43,3 

Totalt 100 % 51 st 100 % 30 st 

Tabell 6 har ett underlag av 81 stycken enkätsvar och baseras på startrutan och fråga 14 ifrån enkäten. 

I tabell 7 nedan går det att utläsa att ekonomi-eleverna ansåg att det var de många 

valmöjligheterna efter avslutade gymnasiestudier som var det mest avgörande för deras val av 

gymnasieprogram. Samhälls-eleverna prioriterade istället att programmet innehöll intressanta 

kurser som de verkligen ville läsa. Att prioritera intressanta kurser vittnar om ett genuint intresse 

för ämnet som sedan kan resultera i ett senare mer specificerat yrkesval. Att välja utifrån 

valmöjligheter tyder på en mer obestämd idé om framtiden. Dock antyder resultatet ifrån enkäten 

att flera av ekonomi-eleverna efter påbörjade studier kom till insikt med vad de ville göra i 

framtiden genom programmet. Hela 70 procent av ekonomi-eleverna hade ett drömyrke och där 

ekonom, jurist och mäklare var de tre mest frekventa drömyrkena.106 

 
Tabell 7. Varför eleverna valde sitt gymnasieprogram 

Anledningen till 

programvalet 

Gymnasieprogram 

 Ekonomi % Samhällsvetenskap % 

Arbete 23 16 

Valmöjligheter 46 26 

Intressanta kurser 31 58 

Totalt 100 % 65 st 100 % 43 st 
Tabell 7 har ett underlag av 108 enkätsvar och baseras på startrutan och fråga 6 ifrån enkäten. Alternativet arbete betyder att de 
vill arbete med det de studerar på gymnasiet i framtiden, Valmöjligheter betyder att de valde det för att det öppnar möjligheten 
att göra många olika saker efter avslutade gymnasiestudier och intressanta kurser betyder att de valde programmet för att de blev 
intresserade av och ville läsa de kurser som ingick i programmet. 

Nästan samtliga elever (92,6 procent) som medverkade i studien svarade att de direkt, inom 

några år eller någon gång i framtiden skulle studera vidare på universitet eller högskola. De 

resterande 7,4 procenten svarade vet ej angående frågan om sina fortsatta studier.107 Ingen av 

dessa som valde svarsalternativet vet ej hade heller fyllt i frågan angående deras drömyrke. I SCBs 

                                                 
106 Se tabell 17 i appendix. 
107 Se tabell 18 i appendix. 
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undersökning ifrån 2012 svarade sex av tio gymnasielever i Sverige att de ville studera vidare efter 

gymnasiet.108 Över 70 procent av respondenterna svarade att den viktigaste anledningen till att 

studera vidare var för att kvalificera sig till sitt tilltänkta yrke.109 Många av elever hade som 

diskuterades under rubriken Det nedärvda kapitalets betydelse för elevers skolprestationer, 

förutsättningarna att lyckas med sig hemifrån i form av det nedärvda kapitalet, främst i form av 

utbildningskapital. De som inte hade dessa förutsättningar tillhörde den grupp som lyckades 

bättre än deras premisser indikerade. De har med stor sannolikhet föräldrar som trots knappa 

medel och små egna erfarenheter ifrån skolfältet prioriterar barnens utbildning och betonar 

vikten av en bra utbildning. Dessa elever har lyckats bra gällande skolprestationer i en miljö eller 

ifrån en familj där detta inte utgör normen. Eleverna har då med sig ett gott självförtroende 

gällande deras kompetenser i skolan när de strävar mot fortsatta studier. Detta eftersom de har 

fått jämföra sig med elever med samma förutsättningar som de men kanske utan deras 

egenskapade kompetenser i skolan. Självförtroendet kan vara en av anledningarna att de vågar 

studera vidare efter gymnasiet.110 Enligt tabell 8 nedan så ville ungefär hälften av eleverna studera 

till ett drömyrke som får dem att byta socialklass. Arbetarklassen ville bara byta uppåt, 

medelklassen ville stanna och byta uppåt och den högre medelklassen ville stanna och byta nedåt. 

Det är mycket vanligt att eftersträva att göra en klassresa och gå uppåt i de sociala klasserna. De 

flesta individer och gruppers habitus innehåller strategier som medvetet eller omedvetet får 

individen att agera för att stärka/bevara sin position och sina kapital. För eleverna på Lundellska 

skolan innebär det att eftersträva prestigefulla yrken som kategoriseras in i medel och högre 

medelklass.111 Det är dock mycket ovanligt att eftersträva en klassresa i motsatt riktning vilket 

majoriteten av de ifrån den högre medelklassen i denna studie gör. Deras stora nedärvda 

utbildningskapital (hög social klass och korrelationen med hög utbildning, se tabell 3) samt 

familjens habitus har stakat ut en väg som leder till yrken som kategoriseras in i den högre 

medelklassen. En orsak till varför resultatet ser ut som det gör i denna studie kan vara att eleverna 

påverkades av varandra att vilja studera till samma yrken. 112  Dessa yrken var på Lundellska 

skolan journalist, mäklare och jurist och där de två förstnämnda sorteras in som 

medeleklassyrken.   

 

 

                                                 
108 Karlsson 2012. 
109 Se tabell 19 i appendix 
110 Broady 1998, s. 12. 
111 Ibid., s. 18-19. 
112 Lidegran 2009, s.184; Hallerdt 1995. 
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Tabell 8. Elevernas drömyrke i förhållande till deras sociala klass 

Drömyrkets sociala 

klass 

Social klass 

 Arbetarklass % Medelklass % Högre medelklass % 

Högre medelklass 67 44 46 

Medelklass 33 56 54 

Arbetarklass 0 0 0 

Totalt 100 % 3 st 100 % 32 st 100 % 35 st 
Tabell 8 utgår ifrån ett underlag ifrån 81 stycken ifyllda enkäter och baseras på startrutan och fråga 9 ifrån enkäten. 

Över 50 procent av eleverna uppskattade att de lärde sig saker lättare om de inte var 

skolrelaterade och där en väldigt liten minoritet ansåg att de lärde sig skolrelaterade saker 

lättare.113 Detta skapar en paradox mot resultatet i tabell 8 där samtliga elevers drömyrkesval 

tillhörde medel- och högre medelklassen och med stor sannolikhet innebär vidare studier. 

Intressant var också att 82 procent av de som svarade att de hade svårt eller mycket svårt att lära 

sig skolrelaterade saker hade en förälder med minst en kortare högskoleutbildning.114 Detta tyder 

på att dessa elever hade med sig förväntningar hemifrån, att de ska lyckas i skolan och studera 

vidare. I detta fall stämde familjen och skolans habitus ihop men där elevens egna kompetenser 

kanske inte räckte till. Eleven kommer ifrån en grupp (familjen) där vidare studier tillhörde 

normen. Eleven har också hamnat i ett sammanhang där de flesta har det enklare i skolan och där 

studierna har ett syfte att förbereda eleverna för vidare studier. Dessa elever kanske skulle gynnas 

av att inte studera vidare utan att göra ett yrkesval som mer överensstämmer med just deras 

kompetenser.  

Kapitalens betydelse beroende på kön 

I studien deltog som tidigare nämnts 48 procent killar och 52 procent tjejer. Dessa var väldigt 

ojämnt fördelade över de två programmen som studerades. På ekonomiprogrammet var det 59 

procent killar och 41 procent tjejer. På samhällsprogrammet var det istället 68 procent tjejer och 

32 procent killar. Samhällsvetenskapliga programmet är ett tjejdominerat program medan 

ekonomiprogrammet är ett mer könsneutralt program i allmänhet. Överlag tenderar 

killdominerade program som de tekniska programmen att attrahera framförallt söner men också 

döttrar till familjer med ett stort ekonomiskt kapital. Tjejdominerade program tenderar istället att 

attrahera framförallt döttrar men också söner till familjer med ett stort utbildningskapital.115 

                                                 
113 Se tabell 20 i appendix.  
114 Se tabell 21 i appendix. 
115 Lidegran 2009, s. 93f. 
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Tjejer är mer benägna att välja killdominerade program än vice versa. Detta mycket på grund av 

att de manliga programmen leder till manliga yrken som ofta har högre status och en högre lön.116 

Tabell 9 nedan visar att tjejerna angav att de lyckades bättre i skolan än killarna vilket stämmer 

överrens med resultatet ifrån Skolverkets granskning ifrån 2014. 117 Hela 70 procent av tjejerna 

svarade dock att de hade det normalt eller svårare än normalt att lära sig skolrelaterade saker. 118 

Detta trots att ingen av tjejerna hade uppgett ett meritvärde ifrån årskurs 9 som var under 

medelnivån och hela 61 procent presterade över medelnivån vilket vi ser i tabell 9. En sådan 

utveckling kan dels bero på att de har väldigt högt ställda mål på sig själva, vilket gör att de utan 

hänsyn till sina höga betyg strävar ännu högre. Därmed anser tjejerna att de har svårt i skolan 

eftersom de inte nöjer sig med annat än toppbetygen. En annan anledning kan vara att tjejerna 

jämför sig med sina föräldrar hemma och sina klasskamrater på skolan. Detta kan få de 

medelpresterande eleverna och till och med de högpresterande eleverna att känna sig sämre. 

Hemma har föräldrarna ofta en ljusbild av gymnasiestudierna eftersom de lyckats bra och fortsatt 

vidare till högre studier. På skolan finns det många tjejer som når toppbetygen och där de andra 

hamnar i deras skugga. Killarna verkade enligt denna studie inte eftersträva samma toppbetyg och 

verkade heller inte jämföra sig på samma sätt som tjejerna. Endast 56 procent av killarna svarade 

att de ansåg att de hade det normalt eller svårare än normalt att lära sig i skolan. 119  Detta 

stämmer, i motsats med tjejernas svar, med deras fördelning rörande deras angivna meritvärden 

ifrån årskurs 9 vilket vi kan se i tabell 9. 

 
Tabell 9. Skolprestationer kopplat till kön 

Elevens 

grundskoleprestationer 

Kön 

 Killar % Tjejer % 

Lågpresterande elever 5 0 

Medelpresterande elever 55 39 

Högpresterande elever 40 61 

Totalt 100 % 40 st 100 % 41 st 
Tabell 9 utgår ifrån ett underlag ifrån 81 stycken ifyllda enkäter och baseras på startrutan och fråga 9 ifrån enkäten. 

Tjejerna uppgav att de lyckades bättre än killar generellt i alla grupper oavsett föräldrarnas 

utbildningsnivå vilket vi kan se nedan i tabell 10. Vi kan dock konstatera att killar och tjejer 

uppgav att de presterade mest jämlikt när de har ett stort utbildningskapital med sig hemifrån. Av 

tabell 10 kan vi utläsa att desto sämre förutsättningar eleverna hade desto större blir differensen 

mellan tjejer och killars angivna prestationer i skolan. Killarna var alltså mer beroende än tjejer av 

                                                 
116 Lidegran 2009, s. 88. 
117 Skolverket (2014), www.skolverket.se (2014-11-26). 
118 Se tabell 22 i appendix. 
119 Se tabell 22 i appendix. 

http://www.skolverket.se/
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ett stort nedärvt utbildningskapital för att lyckas i skolan. Killarna hade antagligen ett större 

behov av att lära sig betydelsen av en god utbildning av sina föräldrar. För som Skolverket kom 

fram till i sin rapport ifrån 2005 så läser tjejerna mera hemma och har överlag en bättre inställning 

till läsning än killarna.120  Att läsa mer leder med stor sannolikhet till en bättre läsförståelse. 

Läsförståelsen som är en stor del av språkkunskaperna, som i sin tur är den enskilt viktigaste 

förmågan för att uppnå höga betyg i skolan.121 

 
Tabell 10. Elevens grundskoleprestationer i förhållande till föräldrarnas utbildningsnivå ur ett könsperspektiv 

Elevens 

grundskoleprestationer 

Föräldrarnas utbildningsnivå 

 Gymnasieutbildning Kortare 

högskoleutbildning 

Längre 

högskoleutbildning 

 Killar % Tjejer % Killar % Tjejer % Killar % Tjejer % 

Lågpresterande 10 0 0 0 6 0 

Normalpresterande 60 40 63 42 38 37 

Högpresterande 30 60 37 58 56   63 

Totalt 100 

10 st 

100 

5 st 

100 

13 st 

100 

12 st 

100 

16 st 

100 

19 st 
Tabell 10 har ett underlag av 75 stycken ifyllda enkäter och baseras på startrutan och frågorna 12 och 14 ifrån enkäten.  

Tjejer och killar angav att de valde skola och program på grund av i stort sett samma 

anledningar. Den skillnaden som fanns är mellan huruvida de tyckte att att den viktigaste 

anledningen till sitt val av gymnasieprogram var att de ville arbeta med just det som programmet 

inriktar sig på eller inte. Arbetet var den viktigaste anledningen till valet enligt 25 procent av 

killarna och endast 15 procent av tjejerna. 122  En av anledningarna till detta är med största 

sannolikhet att ekonomiprogrammet är mer nischat än samhällsprogrammet och att majoriteten 

av killarna studerade där. Tjejerna var detta till trots de som var mest säkra på vad de ville arbeta 

med i framtiden. Hela 75 procent av tjejerna hade ett drömyrke medan den siffran var 55 procent 

för killarna.123 Tjejerna eftersträvade oftare än killarna ett yrke som kategoriserades in under 

högre medelklass.124 Tjejers vägar till en yrkeskarriär går oftare än mäns via en utbildning. Därför 

är yrkeslivet i ett utbildningsstarkt område som Uppsala mer jämlikt än i landet i stort.125  

                                                 
120 Skolverket 2005, s. 10-11. 
121 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 
122 Se tabell 23 i appendix. 
123 Se tabell 24 i appendix. 
124 Se tabell 26 i appendix. 
125 Lidegran 2009, s. 66. 

http://www.skolverket.se/
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Sammanfattande diskussion 

Eftersom resultat och analys presenterades tillsammans och där dessa i direkt anslutning 

jämfördes med tidigare forskning så kommer detta avsnitt främst att fungera som en 

sammanfattande diskussion. Avsnittet struktureras upp utifrån uppsatsens tre frågeställningar.  

Diskussion om det nedärvda kapitalets betydelse för elevers skolprestationer 

Studien visade att föräldrarnas utbildning var den variabeln som hade störst inverkan på om 

eleverna skulle lyckas eller inte i skolan. Resultatet ifrån studien stämde här väl överrens med 

resultaten ifrån tidigare studier av bland annat Ida Lidegran och Skolverket. På desto högre nivå 

föräldrarna hade studerat desto större chans hade eleverna att lyckas bra i skolan. 126 Detta beror 

enligt Lidegran på att föräldrarna tidigt förmedlar betydelsen av att studera till sina barn så att 

dessa förstår fördelarna med det. Dessutom har föräldrar med ett högre utbildningskapital större 

möjlighet att hjälpa till hemma med studierna i större utsträckning och högre upp i åldrarna än 

föräldrar med ett lägre utbildningskapital.127 Eleverna ifrån dessa familjer har dessutom tack vare 

sitt habitus med sig effektiva strategier för hur de ska lyckas i skolan fält.128 

Resultaten visade dock att det geografiska perspektivet spelade en stor roll för hur eleverna 

kom att prestera i skolan. De eleverna ifrån de yttre bostadsområdena angav att de hade det 

minsta nedärvda kapitalet men de rapporterade att de skapade det största egenförvärvade 

utbildningskapitalet. Eleverna ifrån de mellersta bostadsområdena angav att de hade ett liknande 

nedärvt kapital men dessa elever rapporterade istället att de presterade de lägsta resultaten i 

grundskolan av de tre undersökta geografiska grupperna. I bakgrunden prestenterades en bild av 

förändringen som sker i realtid i stadsdelen Kvarngärdet i Uppsala. Där en lågavlönad 

arbetarklass tvingas flytta ut och en rikare medelklass flyttar in, vilket förändrar områdets 

karaktär. I Kvarngärdet sker en gentrifiering, i detta fall på grund av en ekonomisk orsak men så 

behöver inte vara fallet. 129 Detta kan vara ett av svaren på varför elever ifrån de yttre områdena 

lyckades i högre utsträckning än de ifrån de mellersta. Alltså att de yttre bostadsområdena har 

börjat attrahera en grupp med ett lågt utbildningskapital men med ett habitus som förmedlar 

                                                 
126 Skolverket (2014), www.skolverket.se (2014-11-26); Lidegran 2009, s. 236. 
127 Lidegran 2009, s. 236. 
128 Broady 1998, s.18-19. 
129 Andersson & Magnusson Turner 2014. 

http://www.skolverket.se/
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goda attityder till utbildning. Då flyttar fler med liknande habitus in enligt Schellings modell och 

området genererar söner och döttrar som prioriterar skolan.130  

Diskussion om det egenförvärvade och nedärvda kapitalets betydelse för elevers val av 

skolkarriär 

I min undersökning visade sig både sam- och ekonomieleverna överlag, enligt deras egna 

angivelser, ha välutbildade föräldrar och där de presterade över det genomsnittliga meritvärdet 

för elever i årskurs 9. Den bilden stämde inte alls överrens med den som framträdde i Lidegrans 

undersökning av ekonomieleverna. I Lidegrans undersökning hade ekonomieleverna med sig ett 

litet nedärvt utbildningskapital hemifrån och att de presterade låga resultat i grundskolan.131 Att 

resultaten skiljer sig så drastiskt åt beror med stor sannolikhet på att den höga statusen som 

Lundellska skolan har. Den statusen vägde upp för lågstatusprogrammet ekonomi. Många elever 

vill studera ekonomi på Lundellska, alla kommer inte in vilket leder till höjda intagningspoäng. 

Det medför att de elever med goda förutsättningar, som lyckas bra i skolan och som vill studera 

ekonomi hamnar på Lundellska skolan. Resten av eleverna som vill studera ekonomi men har 

sämre förutsättningar och lyckas sämre i skolan hamnar på gymnasieskolor med lägra status. 

Nästintill alla elever på båda programmen ville studera vidare på universitet eller högskola 

efter avslutade gymnasiestudier. Detta trots att över hälften ansåg att de lärde sig saker lättare om 

dessa inte var skolrelaterade. Eleverna som sökte till Lundellska skolan hade överlag ett habitus 

med sig hemifrån som förmedlade goda attityder till utbildning. Eleverna och lärarna skapade 

tillsammans ett habitus på skolan som uppmuntrade eleverna till att studera vidare, även om 

elevernas egna förmågor inte alltid överensstämde med de uppställda förväntningarna. De flesta 

individer och gruppers habitus innehåller dessutom strategier som medvetet eller omedvetet får 

individerna att agera för att stärka/bevara sin position och sina kapital.132 För att kunna göra det 

som son/dotter ifrån en familj med hög social klass och högutbildade föräldrar så innebär det 

eftergymnasiala studier. Som gymnasielev i en universitetsstad som Uppsala så kommer eleven 

även i ständig kontakt med universitetet och får en inblick i vad det innebär. Kanske framförallt 

gällande studentlivet utanför studierna med nationerna, sista april och insparksspex. Allt detta är 

faktorer som kan bidra till att öka andelen som vill studera vidare, speciellt när universitetsstudier 

för gymnasielever i Uppsala inte nödvändigtvis innebär att eleven måste flytta.  

Elevernas val av drömyrke visar att ingen elev eftersträvade ett yrke som tillhörde 

arbetarklassen utan alla ville ha ett yrke som kategoriseras in som medelklass eller högre 

                                                 
130 Andersson, Östh & Malmberg 2010. 
131 Lidegran 2009, s. 78. 
132 Broady 1998, s. 18-19. 
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medelklass. Elevernas stora nedärvda utbildningskapital hemifrån har bidragit med ett habitus 

som prioriterar skolan och där eleven vet hur den ska agera för att få ett stort egenförvärvat 

kapital inom skolfältet. Dessa faktorer har tillsammans stakat ut en väg som leder till yrken som 

kategoriseras in i de högre samhällsklasserna. Anmärkningsvärt är dock att majoriteten av 

eleverna ifrån den högre medelklass eftersträvade ett yrke som medför en resa nedåt rådande 

social klass vilket är mycket ovanligt. Att det ser ut så på Lundellska skolan beror med stor 

sannolikhet på att eleverna påverkas av varandra att vilja studera till vissa yrken. 133 De populära 

yrkena på Lundellska skolan var journalist, ekonom, mäklare och jurist och där de tre 

förstnämnda sorteras in som medelklassyrken.  

Diskussion om kapitalets betydelse beroende på kön 

Tjejerna lyckades bättre i skolan än killarna på Lundellska skolan enligt deras egna angivelser. 

Skolverket kom i sin senaste rapport fram till att så också var fallet för Sverige i stort. 134 Tjejerna 

ansåg ändå att de hade svårare att lära sig saker i skolan än killarna. Båda grupperna presterade 

bättre än snittet i Sverige men killarna ansåg också i deras svar att de hade lättare än normalt att 

lära sig i skolan. Antagligen jämförde sig tjejerna mer med sin omgivning än vad killarna gjorde 

och utan att ta hänsyn till att de gick med klasskamrater som tillhör en både nedärvt och 

egenförvärvat utbildningskapitalselit.  

I studien framkom även att killarna var mer beroende av ett stort nedärvt utbildningskapital 

för att lyckas i skolan i jämförelse med tjejerna. Desto högre nedärvt utbildningskapital desto 

större sannolikhet att tjejer och killar presterade jämlikt i skolan och erhöll samma 

egenförvärvade utbildningskapital. 

 

 

                                                 
133 Lidegran 2009, s.184; Hallerdt 1995. 
134 Skolverket (2014), www.skolverket.se 2014-11-26. 

http://www.skolverket.se/
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Konklusion  

I studien har det förts i bevis att föräldrarnas utbildning är den faktor som har störst betydelse för 

elevernas skolprestationer, samt att en längre utbildning oftast genererar i ett yrke som tillhör en 

högre social klass. Studien har även kommit fram till att ekonomielever utgör en mer heterogen 

grupp än samhällseleverna på Lundellska skolan och att killarna är mer beroende av ett nedärvt 

utbildningskapital för att lyckas i skolan. 

I examensarbete har det gått att påvisa konkreta skillnader mellan de studerade 

bostadområdena gällande både föräldrarnas utbildning, sociala klass och sönerna/döttrarnas 

skolprestationer. Det gick däremot inte att påvisa att den segregationen som fanns geografiskt 

rekonstruerades i gymnasiet. Men med mer omfattande vidare studier så tror jag att detta hade 

varit möjligt. För resultaten ifrån undersökningen visar att elever kan prestera utan ett omfattande 

nedärvt kapital, dock så förbättras chanserna om de har det kapitalet. När enbart Lundellska 

skolan studerades så var det endast möjligheten att studera de eleverna som har lyckats i skolan, 

oavsett deras nedärvda kapital. Om vi studerar andra mindre prestigefulla skolor skulle det tydligt 

framträda vilken extremt resursstark grupp elever vi studerade i denna undersökning. På dessa 

andra skolor så skulle färre elever ha en förälder med längre högskoleutbildning och färre skulle 

komma ifrån Uppsalas centrala delar. Detta eftersom dessa faktorer enligt denna undersökning 

minskade risken att prestera ett lågt meritvärde i grundskolan. Majoriteten av eleverna med dessa 

förtutsättningar uppnår betyg så att de kan välja mellan de gymnasieskolorna i Uppsala med bäst 

rykte.  
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Bilaga 1. Försättsblad & Enkät 

 

 

Enkät till elever på gymnasiet  
 

Denna enkät utgör underlaget för examensarbetet för lärarprogrammet på institutionen för didaktik, 

pedagogik och utbildningsstudier inom Uppsala universitet. Syftet med studien är att studera vilka elever 

som väljer vilket gymnasieprogram och varför dessa elever gör det. 

 

Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt avskilt 

från personuppgifter. I redovisningar av studien (publikationer, seminarier och konferenser) kommer alla 

personuppgifter vara borttagna. Materialet kommer inte att användas för annat än forskning och 

presentationer av studiens resultat.  Det är även helt frivilligt att delta i denna undersökning och du som 

deltagare kan närsomhelst hoppa av. Om en enkät lämnas in icke ifylld kasseras enkäten och svaren 

används därmed inte i studien. Om du lämnar in enkäten fungerar det som ett godkännande till att delta i 

enkätstudien.  

 

Enkäten består av 18 frågor och fylls i på följande sätt:  

Alternativfrågorna fylls i med ett kryss i den rutan som överensstämmer mest för dig  

Frågor med öppna svar besvaras så tydligt som möjligt med svar på linjen enligt exempelet nedan. 

 

Celsiusskolan 

 

Och jag ber er att fylla i enkäten noga så att resultatet blir så nära verkligheten som möjligt 

 

Tack på förhand för din medverkan! Om du undrar över något angående studien så ring eller maila gärna 

 

Thomas Florin 

Institutionen för didaktik, pedagogik och utbildningsstudier 

Uppsala universitet 

E-post thomas__florin@hotmail.com 

Telefon 070-9802682 

 

Studiens handledare Josefine Krigh 
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier  
Uppsala universitet  
E-post josefine.krigh@edu.uu.se  

 
  

mailto:thomas__florin@hotmail.com
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kön:      Kvinna        Man 

 

Årskurs:     1.         2.      3.     
 
 

Gymnasieskola: _____________________________________________________________________ 

 

Program: __________________________________________________________________________ 

 

  

1) Vart bodde du under tiden för ditt gymnasieval? 
(ort eller stad och stadsdel) 

 

 

2) Vilken typ av bostadsområde är detta?  Landsbygd 

 Förort 

 Centrum 
 

3) Jag valde min gymnasieskola för 

att: Sätt ett kryss per påstående. 

Instämmer 

helt 

Till stor 

del 

Till liten 

del 

Inte alls 

a) denna skola hade bäst rykte     

b) jag har kompisar som går/sökte 

hit 
    

c) skolan gjorde ett gott intryck på 

mig (reklam, besöksdagar, öppet 

hus, m.m.) 

    

d) det program eller den inriktningen 

jag valde fanns bara på denna skola 
    

e) jag kom in på mina program på 

denna skola men inte på andra 

skolor jag sökte  

    

f) Skolan ligger nära där jag bor     
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4) Vilka var de tre viktigaste anledningarna för dig, 

svara med bokstäverna. Rangordna 1-3! 

1.  

2. 

3. 

 

5) Jag valde mitt gymnasieprogram 

därför att: Sätt ett kryss per 

påstående. 

Instämmer 

helt 

Till stor 

del 

Till liten 

del 

Inte alls 

a) jag vill arbeta med just det som 

detta program utbildar mig för 

    

b) för att det öppnar möjligheter för 

många olika karriärvägar 
    

c) jag kom in på detta men inte 

andra program jag sökte 
    

d) jag tyckte att kurserna var 

intressanta 
    

6) Vilken av ovan nämnda anledningar var viktigast för dig när du valde program? Ange endast en! 

 

7) Har du tänkt studera på universitet eller högskola i framtiden? Ange endast ett svar. 

 

 Ja, direkt efter gymnasiet Nej 

 Ja, ett eller ett par år efter gymnasiet Vet ej 

 Ja, någon gång i framtiden 
 

 
 
8) Varför vill du studera vidare på universitet eller 
högskola? Sätt ett kryss i den rutan du anser passar 
bäst! 

 För att kvalificera mig till mitt tilltänkta yrkesval 

 För att jag vill lära mig mer innan jag gör mitt 
yrkesval 

 För att få kårleg (nationsliv) 

 Jag vill inte studera vidare 

 Annan anledning  
 
 
9) Vilket är ditt drömyrke?  
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10) Vilka är/var dina föräldrars yrke? Markera med ett kryss för din far och ett kryss för din mor det yrke 

som bäst motsvarar deras yrke. Om du i huvudsak vuxit upp med en eller två styvföräldrar, ange i så fall 

deras yrke. 

Far Mor Yrke Far  Mor Yrke 

  

 
Tekniska yrken 

  

 
Vårdyrken 

  

Tekniker, ingenjör (ej 
civilingenjör)   Skötare, biträde, el. .likn. 

  

Civilingenjör, arkitekt, 
lantmätare    Sjuksköterska, sjukgymnast el.likn. 

  

Akademiskt utbildad 
naturvetare, el.likn.   Läkare, veterinär, tandläkare 

  

 
Pedagogiska yrken 

  

 
Arbetaryrken 

  

Förskollärare och 
fritidspedagog   

Industriarbetare (svetsare, 
maskinoperatör, el. likn.) 

  

Klasslärare (årskurs 1-

7)   

Byggarbetare (snickare, elektriker, 

rörmokare, el. likn.) 

  

Ämneslärare (årskurs 

4-9)   Transportarbetare (chaufför, el. likn.) 

  Gymnasielärare   Service (städare, renhållning) 

  

Universitetslärare / 
forskare   Förman/arbetsledare 

  

 

Religiösa yrken 
  

 
Yrken inom handel  

  

Präst (med 
teologiutbildning)   

Butiksföreståndare, butiksägare, 

el.likn. 

  Andra religiösa arbeten   

Handelsanställda (butiksanställd, 
expedit, kassörska, el. likn.) 

  

 
Yrke inom media och 

kultur 
  

 
Polisiära, militära arbeten 

  Journalist, redaktör   Polis 

  

Konstnärligt yrke 
(konstnär, författare, 

skådespelare, musiker)   Officer 

  

Kulturförmedlande yrke 
(bibliotekarie, 

museitjänsteman 
el.likn.)   Annat militärt arbete (utom officer) 

 

 
 

 
Administrativt yrke mm 

  

 

Yrken inom jordbruk/fiske 

  

Företagsledare för 
företag med minst 10 

anställda (direktör, 

bankdirektör, el. likn.)   Bonde, lantbrukare, fiskare 

  Jurist, advokat   Lantarbetare, skogsarbetare 

  

Högre tjänsteman 

(byråchef, 

avdelningsdirektör, 
personalchef, el. likn.) 

  

 
Övrigt 

  

Tjänsteman på 

mellannivå 
(banktjänsteman, 

socialsekreterare, el. 

likn.)   Hemmavarande mor/ far 

  

Kontorsanställd 

(sekreterare, kanslist) 
   

  

Politiker, avlönad 
befattning inom 

fackförening 

(ombudsman 
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11) Sätt själv ord (specificera) på vad dina föräldrar arbetar med: 

Pappa: ________________________________________________________________________ 

Mamma:_______________________________________________________________________ 

 

13) I vilket land är du och dina föräldrar födda Sverige Annat land, nämligen 

Du själv   

Mamma   

Pappa   

 

14) Vilket medelbetyg/meritvärde hade du som avgångsbetyg i grundskolan? 

Mitt meritvärde var ca  (tal mellan 0-320) 

 

15) Vilket medelbetyg hade du som 
avgångsbetyg i grundskolan i de 
naturvetenskapliga ämnena? (kemi, fysik, 
biologi och matte) 

 A/MVG  

 B/VG-MVG 

 C/VG 
 

 D/G-VG 

 E/G 

 F/IG 

 

16) Vilket medelbetyg hade du som 
avgångsbetyg i grundskolan i de 
samhällsvetenskapliga ämnena?(Historia, 
geografi, samhällskunskap och religion) 

 A/MVG  

 B/VG-MVG 

 C/VG 
 

 D/G-VG 

 E/G 

 F/IG 

 

17) Uppskatta hur lätt du har att lära dig 
skolrelaterade saker 

 Mycket lätt 

 Lätt 

 Normalt 

 Svårt 

 Mycket svårt 
 

12) Vilken är din 
fars/mors högsta 
utbildning? Sätt ett kryss 
per förälder! 

Far Mor  

  Folkskola eller Grundskola 

  Realskola, fackskola, yrkesskola eller 2-årigt 
gymnasium 

  3- eller 4-årigt gymnasium 

  Kortare högskoleutbildning (mindre än 3 år) 

  Längre högskoleutbildning (mer än 3 år) 

  Forskarutbildning 

  Vet ej 
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18) Uppskatta hur lätt du har att lära dig saker som 
inte är skolrelaterade 

 Mycket lätt 

 Lätt 

 Normalt 

 Svårt 

 Mycket svårt 

 

 
19) Om du är intresserad av någon speciell högskola/universitet ange i vilken grad följande påstående 
stämmer:  
 
Jag är intresserad av denna högskola universitet för 
att: Sätt ett kryss per påstående. 
 

 
Instämmer 

helt 

 
Till stor 

del 

 
Till liten 

del 

 
Inte alls 

a) den har gott rykte      
b) den är bäst inom sitt område      

c) den ligger nära      

d) någon i min familj/vänkrets har studerat där      
e)den har goda kontakter med näringslivet och 
andra delar av arbetslivet  

    

f) nationslivet och de sociala aktiviteterna har gott 
rykte 
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Appendix  

Tabell 1. Kodningsschema exempel 

 

 1 betyder 2 betyder 3 betyder  4 Betyder  5 betyder 

Fråga 1, kön Kille Tjej    

Fråga 2, årskurs Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3   

Fråga 3, gymnasieprogram Natur Samhäll Praktiskt Ekonomi Annat 

Fråga 4, Uppväxtområde Landsbygd Förort Centralt   

Fråga 5, Skolrelaterat Mycket lätt Lätt Normalt Svårt Mycket svårt 

 

Tabell 2. Datamatris exempel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 3. Könsfördelning 
 

kön 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid killar 52 48.1 48.1 48.1 

 
tjejer 56 51.9 51.9 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  

 
Tabell 4. Programfördelning 
 

program 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ekonomi 65 60.2 60.2 60.2 

 
sam- beteende 31 28.7 28.7 88.9 

 
sam-media 12 11.1 11.1 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  

Respondenter Kön Årskurs Gymprogam Uppväxtområde Skolrelaterat 

1 1 1 2 3 2 

2 2 1 2 3 3 

3 1 1 4 1 3 

4 1 2 3 2 1 

5 2 3 1 1 4 
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Tabell 5. Fördelning per årskurs 

 

årskurs 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid årskurs 1 87 80.6 80.6 80.6 

 
årskurs 2 12 11.1 11.1 91.7 

 
årskurs 3 9 8.3 8.3 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  

 

Tabell 6. Fördelning per bostadsområde 

 

2) bostadsområde 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid landsbygd 33 30.6 30.6 30.6 

 
förort 44 40.7 40.7 71.3 

 
centrum 31 28.7 28.7 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  

 

Tabell 7. Fördelning per social klass 

 

soc_klass 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid aretarklass 3 2.8 2.8 2.8 

 
medelklass 53 49.1 50.0 52.8 

 
högre medelklass 50 46.3 47.2 100.0 

 
Total 106 98.1 100.0  

Missing System 2 1.9   

Total 108 100.0   
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Tabell 8. Fördelning utländsk bakgrund 

 

nationell_bakgrund 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid utländsk 20 18.5 18.7 18.7 

 
svensk 72 66.7 67.3 86.0 

 
svensk en utl förälder 15 13.9 14.0 100.0 

 
Total 107 99.1 100.0  

Missing System 1 .9   

Total 108 100.0   

 
Tabell 9. Föräldrarnas utbildningsnivå 

utb_niv_h 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid vet ej 17 15.7 15.7 15.7 

 
2-årigt gymnasium 6 5.6 5.6 21.3 

 
3- eller 4-årigt gymnasium 14 13.0 13.0 34.3 

 
kortare högskoleutb (under 3 år) 25 23.1 23.1 57.4 

 
längre högskoleutb - 3 år eller 

fler 
41 38.0 38.0 95.4 

 
forskarutbildning 5 4.6 4.6 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  

 
Tabell 10. Bostadsområde och föräldrarnas utbildningsnivå 
 

2) bostadsområde * utb_niv_h Crosstabulation 

Count   

 utb_niv_h Total 

 vet ej 

2-årigt 

gymnasium 

3- eller 4-

årigt 

gymnasium 

kortare 

högskoleutb 

(under 3 år) 

längre 

högskoleutb 

- 3 år eller 

fler forskarutbildning  

2) 

bostadsområde 

landsbygd 
2 2 5 12 11 1 33 

 
förort 12 4 6 5 17 0 44 

 
centrum 3 0 3 8 13 4 31 

Total 17 6 14 25 41 5 108 
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Tabell 11. Bostadsområde och social klass 
 

2) bostadsområde * soc_klass Crosstabulation 

Count   

 soc_klass Total 

 aretarklass medelklass högre medelklass  

2) bostadsområde landsbygd 0 18 14 32 

 
förort 3 24 16 43 

 
centrum 0 11 20 31 

Total 3 53 50 106 

 
Tabell 12. Utlänsk bakgrund och föräldrarnas utbildningsnivå 
 

nationell_bakgrund * utb_niv_h Crosstabulation 

Count   

 utb_niv_h Total 

 vet ej 

2-årigt 

gymnasium 

3- eller 4-

årigt 

gymnasium 

kortare 

högskoleutb 

(under 3 år) 

längre 

högskoleutb 

- 3 år eller 

fler forskarutbildning  

nationell_bakgrund utländsk 6 1 0 7 5 1 20 

 
svensk 9 3 14 14 30 2 72 

 
svensk en utl 

förälder 
2 2 0 4 5 2 15 

Total 17 6 14 25 40 5 107 

 
 
Tabell 13. Utländsk bakgrund och social klass 
 

nationell_bakgrund * soc_klass Crosstabulation 

Count   

 soc_klass Total 

 aretarklass medelklass högre medelklass  

nationell_bakgrund utländsk 2 9 7 18 

 
svensk 1 37 34 72 

 
svensk en utl förälder 0 7 8 15 

Total 3 53 49 105 
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Tabell 14. Bostadsområde, utlänsk bakgrund och skolprestationer 

 

nationell_bakgrund * betygsprestationer * 2) bostadsområde Crosstabulation 

Count   

2) bostadsområde betygsprestationer Total 

 

okänd/ej 

svarat 

lågpresterande 

elever 

medelpresterande 

elever 

högpresterande 

elever  

landsbygd nationell_bakgrund utländsk 1  1 1 3 

  
svensk 5  5 15 25 

  
svensk en utl 

förälder 
0  4 1 5 

 
Total 6  10 17 33 

förort nationell_bakgrund utländsk 5 1 5 1 12 

  
svensk 6 1 10 8 25 

  
svensk en utl 

förälder 
0 0 4 3 7 

 
Total 11 2 19 12 44 

centrum nationell_bakgrund utländsk 1  3 1 5 

  
svensk 6  6 10 22 

  
svensk en utl 

förälder 
2  0 1 3 

 
Total 9  9 12 30 

Total nationell_bakgrund utländsk 7 1 9 3 20 

  
svensk 17 1 21 33 72 

  
svensk en utl 

förälder 
2 0 8 5 15 

 
Total 26 2 38 41 107 
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Tabell 15. Föräldrarnas utbildningsnivå och gymnasieprogram 

 

utb_niv_h * program Crosstabulation 

Count   

 program Total 

 ekonomi sam- beteende sam-media  

utb_niv_h vet ej 6 10 1 17 

 
2-årigt gymnasium 6 0 0 6 

 
3- eller 4-årigt gymnasium 9 3 2 14 

 
kortare högskoleutb (under 3 år) 14 8 3 25 

 
längre högskoleutb - 3 år eller 

fler 
26 9 6 41 

 
forskarutbildning 4 1 0 5 

Total 65 31 12 108 

 

Tabell 16. Social klass och gymnasieprogram 

 

soc_klass * program Crosstabulation 

Count   

 program Total 

 ekonomi sam- beteende sam-media  

soc_klass aretarklass 2 1 0 3 

 
medelklass 32 16 5 53 

 
högre medelklass 30 13 7 50 

Total 64 30 12 106 

 

Tabell 17. Drömyrke och gymnasieprogram 

 

drömyrkets socialaklass * program Crosstabulation 

Count   

 program Total 

 ekonomi sam- beteende sam-media  

drömyrkets socialaklass medelklass 22 8 8 38 

 
högre medelklass 23 8 2 33 

Total 45 16 10 71 
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Tabell 18. Studera vidare på universitet/högskola 

 

7) har du tänkt studera på högskola eller universitet i framtiden? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid ja, direkt efter gymnasiet 33 30.6 30.6 30.6 

 
ja, ett eller ett par år efter 

gymnasiet 
58 53.7 53.7 84.3 

 
ja, någon gång i framtiden 9 8.3 8.3 92.6 

 
vet ej 8 7.4 7.4 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  

 

Tabell 19. Varför vill eleverna studera vidare 

 

8) varför vill du studera vidare på universitet eller högskola? 

 Frequency Percent Valid Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid för att valificera mig till mitt 

tilltänkta yrkesval 
76 70.4 70.4 70.4 

 
för att jag vill lära mig mer innan 

jag gör mitt yrkesval 
17 15.7 15.7 86.1 

 
för att få kårleg 6 5.6 5.6 91.7 

 
jag vill inte studera vidare 2 1.9 1.9 93.5 

 
annan anledning 5 4.6 4.6 98.1 

 
okänd/ej svarat 2 1.9 1.9 100.0 

 
Total 108 100.0 100.0  
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Tabell 20. Skolrelaterat kontra inte skolrelaterat 

 

17) hur lätt har du att lära dig skolrelaterade saker * 18) hur lätt har du att lära dig saker som inte är skolrelaterade 

Crosstabulation 

Count   

 18) hur lätt har du att lära dig saker som inte är skolrelaterade Total 

 mycket lätt lätt normalt okänd/ej svarat  

17) hur lätt har du att lära 

dig skolrelaterade saker 

mycket lätt 
3 2 0 0 5 

 
lätt 7 23 4 1 35 

 
normalt 10 28 18 0 56 

 
svårt 3 4 4 0 11 

 
mycket svårt 1 0 0 0 1 

Total 24 57 26 1 108 

 

Tabell 21. Skolrelaterat och skolprestationer 

 

17) hur lätt har du att lära dig skolrelaterade saker * betygsprestationer Crosstabulation 

Count   

 betygsprestationer Total 

 okänd/ej svarat 

lågpresterande 

elever 

medelpresterande 

elever 

högpresterande 

elever  

17) hur lätt har du att lära dig 

skolrelaterade saker 

mycket lätt 
1 0 1 3 5 

 
lätt 7 0 13 15 35 

 
normalt 16 1 18 21 56 

 
svårt 3 1 5 2 11 

 
mycket svårt 0 0 1 0 1 

Total 27 2 38 41 108 

 
  



59 
 

22. Skolrelaterat ur ett skolperspektiv 

 

17) hur lätt har du att lära dig skolrelaterade saker * kön Crosstabulation 

Count   

 kön Total 

 killar tjejer  

17) hur lätt har du att lära dig 

skolrelaterade saker 

mycket lätt 
3 2 5 

 
lätt 20 15 35 

 
normalt 24 32 56 

 
svårt 4 7 11 

 
mycket svårt 1 0 1 

Total 52 56 108 

 

23. Kön och viktigaste anledningen till valet av gymnasieprogram 

 

6) viktigaste anledningen till till program val * kön Crosstabulation 

Count   

 kön Total 

 killar tjejer  

6) viktigaste anledningen till till 

program val 

arbete 
13 9 22 

 
möjligheter 19 22 41 

 
intressanta 20 25 45 

Total 52 56 108 

 

Tabell 24. Drömyrke och kön 

 

drömyrkets socialaklass * kön Crosstabulation 

Count   

 kön Total 

 killar tjejer  

drömyrkets socialaklass medelklass 17 21 38 

 
högre medelklass 12 21 33 

Total 29 42 71 
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Tabell 25. Företagsledare i högre medelklass 

 

företagare * soc_klass Crosstabulation 

Count   

 soc_klass Total 

 högre medelklass  

företagare 1.00 14 14 

Total 14 14 

 

Tabell 26. Kön och kategoriserade drömyrken 

 

kön * drömyrkets socialaklass Crosstabulation 

Count   

 drömyrkets socialaklass Total 

 medelklass högre medelklass  

kön killar 17 12 29 

 
tjejer 21 21 42 

Total 38 33 71 

 

Tabell 27. Social klass och skolprestationer 

 

soc_klass * betygsprestationer Crosstabulation 

Count   

 betygsprestationer Total 

 okänd/ej svarat 

lågpresterande 

elever 

medelpresterand

e elever 

högpresterande 

elever  

soc_klass aretarklass 1 1 1 0 3 

 
medelklass 10 0 21 22 53 

 
högre medelklass 14 1 16 19 50 

Total 25 2 38 41 106 

 

 

 


