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Abstract  

Students with immigrant backgrounds that live in segregated areas and go to segregated 

elementary schools generally have lower educational outcomes and more seldom qualify for 

upper secondary school than students with Swedish backgrounds. I have interviewed students 

with immigrant backgrounds who studied at segregated elementary schools and at the time of 

inquiry were studying at one of the city’s most prestigious upper secondary schools. My 

objective is to find out what resources for education these students had in elementary school 

and how these resources work when they are in upper secondary school. What resources have 

facilitated their educational success and how do they experience the change of social 

environment? Do they manage to keep their high educational outcomes?  

Resources for education consist of three kinds of educational assets that I developed from 

Pierre Bourdieu’s concept of cultural capital. These three forms of capital are relevant with 

reference to the Swedish multicultural school context. I call them transnational capital, ethnic 

capital and diversity capital. The transnational capital is related to Bourdieus ideas about 

class and the ethnic capital shows how “swedishness” works as an asset in education. The 

multiplicity capital is related to the students’ immigrant backgrounds, segregated 

neighbourhoods and elementary schools that also work as assets when complemented with 

any of the other kinds of capital. The study shows how these three types of capital together 

have facilitated the students’ educational success. It also shows how the students, when in 

upper secondary school, mainly experience a lack of ethnic capital. Due to this the girls have 

lost their motivation and lowered their educational outcomes. The boys however experience 

the same, or even better, motivation than before and their educational outcomes are as good 

as, or better than in elementary school. The study shows what kind of experiences that works 

as educational resources in a Swedish context and highlights the importance of the school’s 

social environment for educational outcomes.  

 

 

Keywords: Educational resources, school environment, ethnicity, class, gender.  
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Förord  

Jag vill börja med att tacka deltagarna i Ett utbildningspolitiskt dilemma för att de har låtit 

mig delta på seminarier och använda mig av enkätmaterial och databaser som projektet har 

tillhandahållit. Det har, tillsammans med goda råd och stöd från projektets deltagare, varit en 

viktig inspirationskälla och vägledning i detta arbete. Tack! 

Jag vill också tacka min handledare Henrik Hultman för många intressanta och givande 

handledarsamtal. Du har fått många pusselbitar att falla på plats! Tack för din tid och ditt stora 

engagemang. 

En varm tanke av tacksamhet går också ut till de elever som har ställt upp för mig. Att de har 

tagit sig tid för att modigt berätta om sina liv och upplevelser av skola och undervisning har 

gjort denna studie möjlig. Jag önskar dem all lycka i fortsatta studier och annat de tar sig för i 

livet. Tack!  

Min familj och mina vänner förtjänar också de ETT STORT TACK i förordet till den uppsats 

som de så många gånger har hört talas om och oroats över. Tack för att ni alltid ställer upp 

och har tålamod och förståelse. Ett särskilt tack till min syster som står ut med mig i sitt hem 

varje vecka. Tack! 
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Första bilden de får av mig är ’nej den killen är lite annorlunda, han kommer 

kanske inte klara av det’. De vet inte vem jag är egentligen… 
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Inledning 

Bakgrund 

I Sverige har flera utbildningspolitiska reformer implementerats i syfte att skapa en likvärdig 

skola som kan bidra till ökad social mobilitet. I svensk skollag står det skrivet att ”alla ska, 

oberoende av geografisk hemvist och sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång 

till utbildning i skolväsendet” (SFS 2010: 800 § 8). Dessutom avser diskrimineringslagen 

(2008:567) ”främja lika rättigheter och möjligheter inom utbildningsområdet oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”. Trots detta visar flera 

oberoende studier att den svenska skolan har blivit allt mer differentierad och att spridningen 

mellan hög-och lågpresterande elever har ökat (Bunar 2004; 2009, Kallstenius 2010, Lund 

2006, Skolverket 2008; 2011a, OECD 2009).  Till de mest drabbade hör främst elever med 

invandrarbakgrund, födda utomlands eller i Sverige, som bor i segregerade områden och går i 

invandrartäta skolor
1
 (Bunar 2001a; 2009, Kallstenius 2010, Skolverket 2011b).  

Jämfört med elever som har svenskfödda föräldrar har elever med utländsk bakgrund sämre 

utbildningsresultat sett utifrån såväl betyg och resultat på nationella prov som utifrån PISAs
2
 

kunskapsmätningar (Skolverket 2008; 2010; 2011b). Skillnader i utbildningsresultat mellan 

infödda elever och elever med utländsk bakgrund är inte något specifikt för Sverige. Det 

förekommer i en majoritet av de 65 länder eller regioner som ingår i PISAs internationella 

jämförelser. Sverige uppvisar däremot större skillnader mellan dessa elevkategorier än ett 

genomsnittligt OECD-land. Enligt PISAs undersökning 2009 presterar elever med svensk 

bakgrund 53 poäng bättre i läsförståelse jämfört med elever födda i Sverige med utländsk 

bakgrund och 91 poäng bättre än utlandsfödda elever. Det genomsnittliga värdet för OECD 

ligger på 35 respektive 49 poäng högre för elever med inhemsk bakgrund (Skolverket 

2010:18).   

Bland elever med svensk bakgrund som gick ut grundskolan 2010 var det genomsnittliga 

meritvärdet
3
 213. Elever med utländsk bakgrund hade ett genomsnittligt värde på 189. Det 

innebär en skillnad på 24 poäng. Andelen som inte nådde kursmålen i alla ämnen var samma 

                                                           
1
 Skolverket använder beteckningen ”invandrartät” om skolor som har minst 40 procent elever med utländsk 

bakgrund. 
2
 Programme for International Student Assessment är en internationell undersökning initierad av OECD. PISA 

undersöker 15-åriga elevers förmågor inom tre kunskapsområden: läsförståelse, matematik och naturvetenskap.  
3
 En sammanvägning av elevens samtliga avgångsbetyg. Högsta möjliga meritvärde är 320.  
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år 20 procent bland elever med svensk bakgrund jämfört med 40 procent bland elever med 

invandrarbakgrund (Skolverket 2011b:58). Det innebär att nästan hälften av alla elever med 

utländsk bakgrund blev underkända i ett eller flera ämnen. En av fyra elever med utländsk 

bakgrund nådde våren 2010 inte grundläggande behörighet för att söka till ett nationellt 

program på gymnasieskolan, jämfört med knappt en av tio elever med svensk bakgrund 

(ibid:58). Elever med invandrarbakgrund är dessutom överrepresenterade på Individuella 

programmet och fullföljer jämförelsevis mer sällan gymnasieskolan än infödda svenska elever 

(ibid).   

Skillnaderna i studieresultat tenderar att öka ytterligare då eleverna börjar gymnasiet. För 

elever med svensk bakgrund är det ungefär lika stora andelar som förbättrar sin relativa 

betygsposition som försämrar den i gymnasiet; 38 respektive 37 procent. För elever med 

utländsk bakgrund är det en större andel som försämrar sina betyg än förbättrar dem vid 

övergången från grundskolan till gymnasiet; 44 jämfört med 33 procent (Skolverket 2004:69).  

Det är inte enbart mellan elever som skillnader i skolprestationer är ett problem – också den 

svenska skolmarknaden lider av ökad differentiering. Elever med utländsk bakgrund går i 

större utsträckning i så kallade invandrartäta skolor. Nästan 30 procent av eleverna med 

utländsk bakgrund gick 2003 i en invandrartät grundskola jämfört med 2,6 procent av 

eleverna med svensk bakgrund (ibid:42). Elever i invandrartäta skolor presterade samma år 

mellan 9 och 26 poäng lägre i genomsnittligt meritvärde än elever som gick i skolor med en 

lägre andel elever med utländsk bakgrund. Skillnaden på 26 poäng gäller de elever som har 

invandrat till Sverige efter skolstart. För elever med svensk bakgrund, utländsk bakgrund 

födda i Sverige och utlandsfödda som har invandrat före skolstart innebär en invandrartät 

skola mellan 9 och 12 poäng lägre i genomsnittligt meritvärde (ibid:44).  

De främsta förklaringarna forskningen har gett till den etniska skolsegregationen är ökad 

bostadssegregation och införandet av fria skolval. Grundskolornas upptagningsområde är ofta 

geografiskt avgränsat och i nära anslutning till elevernas bostad. Det resulterar i att 

bostadssegregationen avspeglar sig i elevsammansättningen på skolorna. Forskning visar 

dessutom att då en elev är bosatt i ett område med en hög andel invånare med utländsk 

bakgrund kan detta i sig påverka studieresultatet negativt. Ofta är det svårt att särskilja 

skolans betydelse från betydelsen av bostadsområdet (Bunar 2009, Skolverket 2004). 
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Flera studier pekar också på betydelsen av införandet av valfrihetsprincipen på 

grundskolenivå och betygsantagningsprincipen på gymnasienivå som orsak till en ökad social, 

prestationsmässig och etnisk segregation mellan skolor (Bunar 2009, Kallstenius 2010, Lund 

2006, Skolverket 2004; 2009). Anledningen är att det fria skolvalet på grundskolenivå främst 

utnyttjas av föräldrar till barn med höga studieresultat. De tenderar att flytta sina barn från 

invandrartäta skolor med låga utbildningsresultat till skolor där en majoritet av barnen istället 

har svensk bakgrund och höga resultat. På samma sätt är det främst elever med svensk 

bakgrund och höga betyg som blir antagna till gymnasieskolor där majoriteten av eleverna 

också är infödda svenskar med höga studieresultat (Bunar 2009, Skolverket 2009).  

Med hjälp av samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning samt skolverkets rapporter har 

jag nu visat att utbildningspolitikens syfte att skapa en likvärdig skola som underlättar för 

social mobilitet inte har kunnat uppnås. Istället ses en oroväckande tendens inom det svenska 

utbildningssystemet som innebär att: 

(a) differentieringen mellan hög- och lågpresterande elever ökar,  

(b) etnicitet och val av skola spelar en avgörande roll för elevernas skolprestationer, 

(c) elever med utländsk bakgrund, födda i Sverige eller utomlands, presterar sämre än infödda 

svenska elever sett till betyg, nationella prov och internationella studier, 

(d) elever som bor i segregerade bostadsområden och går i invandrartäta grundskolor presterar 

sämre än elever som bor i svensktäta områden och går i svensktäta skolor,   

(e) de förstnämnda löper också högre risk att inte uppnå godkända grundskolebetyg eller 

kvalificera sig till gymnasiet, 

(f) skolsegregationen ökar på såväl grundskole- som gymnasienivå med en koncentration av 

elever med invandrarbakgrund i invandrartäta skolor som uppvisar lägre utbildningsresultat, 

(g) vid övergången från grundskola till gymnasium sänker elever med invandrarbakgrund sina 

studieresultat i större utsträckning än elever med svensk bakgrund.  
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Syften och frågeställningar 

Jag har träffat elever som har utländsk bakgrund och kommer från bostadsområden och 

grundskolor där meritvärdena generellt är låga och förhållandevis stora andelar inte uppnår 

kursmålen eller behörighet till gymnasiet. De delar således de villkor och erfarenheter som 

kännetecknar den etniska skolsegregation som beskrivs i studiens bakgrundskapitel. Eleverna 

avviker dock på en viktig punkt: de har blivit antagna på och tar inom några månader 

studenten från en av stadens mest prestigefyllda gymnasieskolor. En gymnasieskola där en 

majoritet av eleverna har svensk bakgrund och presterar över riksgenomsnittet sett till både 

betyg och nationella prov. 

Eleverna kan således sägas bryta ett mönster – de tycks ha undkommit de negativa effekterna 

av den etniska skolsegregationen. Hur kan det komma sig att de, trots förutsättningar som har 

visat sig missgynna höga studieresultat, vid tiden för studien är antagna på en gymnasieskola 

för högpresterande elever?  

Denna studie syftar till att nå en förståelse för vilka förutsättningar eleverna har haft som har 

gjort det möjligt, trots villkor som enligt tidigare forskning missgynnar höga studieresultat, att 

kvalificera sig till en gymnasieskola för högpresterande elever. En sådan förståelse bör vara 

viktig för den utbildningspolitik som avser främja social mobilitet. Genom att studera elever 

som bryter mönster kan vi öka vår förståelse dels för de förutsättningar som missgynnar höga 

studieresultat, dels för vilken typ av villkor som krävs för att överkomma de förra. En sådan 

förståelse innebär också ett viktigt bidrag till det forskningsfält som studerar social mobilitet. 

Studien avser alltså besvara frågan:  

- Vilka förutsättningar har dessa elever haft som har främjat deras studieresultat?  

Forskning och skolverkets rapporter antyder också att barn med invandrarbakgrund som det 

går bra för i skolan tenderar att flytta från invandrartäta förortsskolor (Skolverket 2008, Bunar 

2001a; 2009). De flyttar med syfte att höja sina studieprestationer till skolor som uppvisar 

högre resultat och där majoriteten av eleverna har svensk bakgrund. Det saknas dock studier 

som visar hur eleverna upplever en sådan övergång och om skolbytet uppfyller deras önskan 

om bättre resultat. De elever jag har träffat har genom övergången från grundskola till 

gymnasium upplevt ett liknande byte av skolmiljö. De har övergått från invandrartäta 

grundskolor där en majoritet av eleverna är lågpresterande till en gymnasieskola där 

majoriteten har svensk bakgrund och är högpresterande.  
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Genom att undersöka deras erfarenheter kan jag öka förståelsen för vilken betydelse svensk- 

och invandrartäta skolmiljöer och en övergång dem emellan har för elevernas studieresultat. 

Denna kunskap är viktig för utbildningspolitikens strävan att uppnå en likvärdig skola, men 

också för den forskning som behandlar skolsegregation. Denna studie syftar därför till att nå 

en förståelse för hur de förutsättningar som i en invandrartät grundskola gynnade elevernas 

studieresultat verkar i en svensktät gymnasieskola. 

- Hur upplever eleverna övergången från grundskola till gymnasium?  

- Hur påverkar övergången deras skolprestationer? 

Studiens disposition 

Det första kapitlet avslutas med en förklaring och problematisering av det för studien centrala 

ordet ”invandrare”. I ett andra kapitel presenteras den tidigare forskning och de teoretiska 

ramverk som har varit vägledande för studiens utformning och slutsatser. I ett tredje kapitel 

presenteras sedan metodologiska utgångspunkter och genomförande.  

Jag har valt att dela upp redovisningen av det empiriska materialet och studiens analys i två 

olika avsnitt. Anledningen till detta är att jag i den första analysen utvecklar idéer och begrepp 

som ligger till grund för utformningen av den andra analysen. Det första empiriska avsnittet 

har fått namnet Resurser. Efter att materialet har presenterats görs en analys som jag har valt 

att kalla Resurser som kapitalformer. Denna analys mynnar ut i en förståelse av vilka 

förutsättningar som har varit avgörande för att eleverna har tagit sig från invandrartäta 

grundskolor med låga utbildningsresultat till en gymnasieskola med höga resultat.  

Då den första analysen har besvarat frågan om elevernas förutsättningar presenteras 

ytterligare empiri i ett kapitel med namnet Övergången.  Detta kapitel ger svar på två frågor: 

dels hur eleverna upplever övergången till en ny skolkontext, dels om och i så fall hur deras 

skolprestationer har förändrats. Därefter följer en analys av det empiriska materialet under 

rubriken Resurser som motståndsstrategier. Analysen bidrar med en förståelse för vilken 

genomslagskraft de förutsättningar som tidigare gynnade elevernas studieresultat får i en ny 

skolkontext. Studiens avslutande kapitel förenar de två tidigare analyserna till en 

övergripande analys som sammanfattar och förtydligar hur studien uppfyller sitt syfte.   
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En problematisering av ordvalet ”invandrare” 

Då någon benämns som invandrare, ha invandrarbakgrund, utländsk härkomst etcetera i denna 

studie använder jag samma definition som skolverket gör i sina rapporter. Det innebär att 

personen antingen är född utomlands eller har två utlandsfödda föräldrar (Skolverket 2011b). 

Personer födda i Sverige med minst en svenskfödd förälder benämns i studien som svensk, 

infödd svensk eller med svensk bakgrund. 

Det finns dock en inneboende problematik som kännetecknar studier som utgår från en 

kategorisering av människor likt den ovan. I sina försök att förstå den strukturella 

underordning som grundar sig på en indelning av människor i olika kategorier riskerar 

forskaren att förstärka dessa strukturer. Jag vill uppmärksamma läsaren på att ordet invandrare 

beskriver en heterogen grupp av människor som endast har det gemensamt att de är födda 

eller har föräldrar som är födda i ett annat land än Sverige. Det faktum att vi människor gärna 

ordnar varandra utifrån olika kategorier innebär att personer som faller inom samma kategori, 

i detta fall ”invandrare”, i praktiken får gemensamma erfarenheter utifrån deras upplevelse av 

att kategoriseras och bemötas som ”invandrare”. Ofta tillskrivs de även karaktäristika som 

grundar sig på stereotypa föreställningar om gruppen, vilket får betydelse för hur dessa 

människor bemöter och bemöts av sin omgivning.  

Problematiken består i att forskaren själv riskerar att likställa människor då han eller hon vill 

undersöka betydelsen av en kategorisering likt den ovan. Ofta uppmärksammas även en 

problematik i förhållande till gruppen och forskaren riskerar därmed att ytterligare befästa 

rådande maktstrukturer. Min förhoppning är att minska denna risk genom att göra läsaren 

uppmärksam på att kategorin ”invandrare” bör ses som en social konstruktion och ett 

analytiskt verktyg. Det betyder att ordet inte har någon mening i sig självt. Dess mening 

skapas i mötet mellan människor. 
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Vägledande forskning och teori 

Vad säger tidigare forskning om utbildningsresurser och skolsegregation? 

Tidigare forskning är en viktig utgångspunkt för mitt val av teoretiska ramverk och den 

fortsatta utformningen av studien. Den första fråga som min studie ska besvara är vilka 

förutsättningar eleverna har haft som har gjort det möjligt för dem att undvika de negativa 

effekterna av en etnisk skolsegregation. Jag väljer därför att titta på vad tidigare forskning 

säger om resurser i utbildningssammanhang. Vilka förutsättningar är enligt tidigare forskning 

förenade med höga studieresultat? Under den första rubriken ligger fokus främst på personliga 

förutsättningar snarare än skolkontextuella. Anledningen till detta är att de skolkontextuella 

faktorerna i denna studie är del av de missgynnande förutsättningar eleverna har överkommit. 

Betydelsen av skolmiljön behandlas istället under nästa rubrik då jag presenterar tidigare 

forskning om etniskt segregerade skolmiljöer.  

För att förstå hur eleverna har undkommit de negativa effekterna av skolsegregationen måste 

jag först förstå hur de negativa effekterna uppstår och vad de innebär. På vilket sätt menar 

tidigare studier att invandrartäta skolmiljöer påverkar elevernas studieresultat? Denna 

fördjupning är också viktig för att jag ska förstå hur elevernas individuella förutsättningar 

samspelar med de kontextuella villkor som skolmiljön innebär. Detta är särskilt viktigt då jag 

studerar elevernas övergång från en skolmiljö till en annan. En övergripande genomgång av 

de båda forskningsfälten indikerar också på vilket sätt min egen studie kan utgöra ett bidrag 

till denna forskning.  

Utbildningsresurser 

Ett viktigt bidrag till det forskningsfält som behandlar framgångsfaktorer i relation till 

skolprestationer kommer från utbildningsvetaren John Hattie och hans studie Visible Learning 

(2009). I en forskningsöversikt med drygt 50 000 studier som inkluderar över 80 miljoner 

elever presenterar han den största datainsamlingen någonsin tillsammans med över 800 meta-

analyser relaterade till skolprestationer. Hattie drar egna slutsatser ur dessa analyser och visar 

vilka faktorer som är förenade med höga studieresultat. Några av de förutsättningar han pekar 

ut som betydelsefulla är bland andra barnets tidiga kunskaper och erfarenheter, dess 

motivation, självuppfattning, hemmiljö, föräldraengagemang samt relationer med och 

förväntningar från lärare. Hattie förklarar att höga förväntningar från omgivningen påverkar 

elevernas självuppfattning och höjer deras ambitioner vilket i sin tur påverkar deras 
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studieresultat. Den enskilda faktor som enligt studien allra främst bidrar till skolframgång är 

en familj som är ekonomiskt, socialt och utbildningsmässigt resursstark (ibid). Både svenska 

och internationella studier hänvisar till elevernas socioekonomiska bakgrund som den 

överlägset mest betydelsefulla faktorn bakom skolframgång, oavsett kön och etnicitet (Hattie 

2009, Skolverket 2009, OECD 2009). 

I en kunskapsöversikt sammanställd av skolverket (2009) sammanfattas resultatet av de 

svenska studier som gjorts av framgångsfaktorer. I översikten slår man fast att i stort sett 

samma faktorer som har pekas ut i internationell forskning också verkar positivt i en svensk 

kontext. Det är framför allt elevernas socioekonomiska bakgrund i form av föräldrarnas 

utbildningsnivå och yrke som är av betydelse. Föräldrarnas förväntningar och ambitionsnivå 

för barnen, hur involverade de är i barnens studier och deras kunskap om ”skolans språk” är 

också av vikt för barnens studieresultat. Även lärarnas och vännernas förväntningar pekas ut 

som viktiga faktorer, framför allt för de elever som saknar studiestöd i hemmet (ibid). 

Etnicitet, klass och segregation 

Mot bakgrund av det vi nu vet om socioekonomiska faktorers betydelse skulle en rimlig 

förklaring till skillnaderna mellan infödda svenska elever och elever med utländsk bakgrund 

kunna vara att svenska elever har föräldrar med högre utbildning och sysselsättningsgrad. 

Våren 2003 hade 45 procent av de infödda svenska eleverna i årskurs 9 föräldrar med 

eftergymnasial utbildning. Samma siffra för elever med utländsk bakgrund var 36 procent 

(Skolverket 2004:25). Andelen elever med två förvärvsarbetade föräldrar var 79 procent hos 

elever med svensk bakgrund och 42 procent hos elever med utländsk bakgrund (ibid:27).  

I en rapport utgiven av Skolverket (2004) har man jämfört elevers meritvärden med hänsyn 

till olika bakgrundsfaktorer. De olika faktorerna var migrationsbakgrund, kön, föräldrarnas 

utbildning och arbetsmarknadsanknytning, socialbidragstagande och familjetyp
4
. Analysen 

visar att när hänsyn är tagen till dessa faktorer finns i stort sett inte längre några skillnader i 

meritvärde. Den skillnad som finns visar att elever med utländsk bakgrund snarare presterar 

något bättre än infödda svenska elever
5
. Kan en förklaring till att eleverna i denna studie har 

undkommit de negativa förutsättningarna således vara deras socioekonomiska bakgrund? 

                                                           
4
 Barn till föräldrar som lever tillsammans presterar bättre i skolan jämfört med elever vars föräldrar är 

separerade (Skolverket 2004).  
5
 +5 poäng i genomsnittiligt meritvärde för elever födda i Sverige med utländsk bakgrund och +2 för elever som 

invandrat till Sverige innan 1993.  
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Skolverket har undersökt om socioekonomiska faktorer på samma sätt kan förklara det låga 

meritvärdet i invandrartäta skolor. Presterar elever i invandrartäta skolor sämre därför att de 

har sämre socioekonomiska förutsättningar? Våren 2003 hade 21 procent av föräldrarna till 

elever födda i Sverige med utländsk bakgrund som gick i invandrartäta grundskolor 

eftergymnasial utbildning och 28 procent hade förgymnasial utbildning. Bland föräldrar till 

elever födda i Sverige med utländsk bakgrund som gick i skolor där andelen invandrare var 20 

procent eller lägre var motsvarande siffror 36 respektive 15 procent (Skolverket 2004:48). 

Andelen elever födda i Sverige med utländsk bakgrund som gick i invandrartäta skolor och 

som hade båda föräldrarna sysselsatta var 39 procent och 21 procent hade ingen förälder 

sysselsatt. Bland elever födda i Sverige med utländsk bakgrund som gick i en skola där 20 

procent eller färre hade utländsk bakgrund var motsvarande siffror 57 respektive 11 procent 

(ibid:49).  

Rapporten visar med hjälp av regressionsanalyser
6
 att de låga meritvärdena i invandrartäta 

skolor till stor del kan förklaras av elevernas socioekonomiska bakgrund. Endast i skolor där 

andelen elever med utländsk bakgrund uppgår till 80 procent eller mer kvarstår skillnader i 

resultat även efter att hänsyn har tagits till bakgrundsfaktorer. Rapporten beskriver också hur 

olika bakgrundsfaktorer kan verka på både elev- och skolnivå. Utöver en direkt inverkan på 

det egna barnets studieresultat kan till exempel samtliga föräldrars aggregerade 

utbildningsnivå på skolan påverka elevernas resultat. Det förklaras med kamrateffekter och 

tillgången till sociala nätverk. Kamrateffekter innebär att elever som går tillsammans med 

högpresterande elever tenderar att påverkas positivt i sina studieresultat och tvärtom; elever 

som går tillsammans med lågpresterande elever påverkas negativt i sina resultat (ibid). Det 

innebär att de elever som deltar i denna studie bör ha bra förutsättningar att förbättra sina 

studieresultat då de övergår från en skolkontext med låg- till högpresterande elever. 

Då den forskning som hittills har presenterats främst har varit kvantitativ och studerat 

statistiska samband mellan olika faktorer och studieresultat är det också av intresse att ta del 

av studier med en kvalitativ ansats. De kvalitativa studierna erbjuder framför allt en förståelse 

av samspelet mellan elever och deras omgivande skolmiljö. Skolverket har sammanställt en 

översikt över det tvärdisciplinära forskningsfält som behandlar skolans likvärdighet i 

förhållande till etnicitet. Översikten visar att fältet sedan 1970-talet har dominerats av studier 

som på olika sätt har fokuserat på språkets betydelse (Tallberg Broman m.fl. 2002). Frågorna 

                                                           
6
 Resultaten var inte alltid signifikanta.  
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har framför allt behandlat betydelsen av tvåspråkighet i relation till lärande, hur man uppnår 

tvåspråkighet och hemspråkets betydelse för elever med utländsk bakgrund. Sociologen 

Masoud Kamali (2005) menar att invandrarelevers bristande kunskaper i det svenska språket 

är en vanlig förklaring till skillnaderna i skolprestationer. Han hänvisar dock till studier som 

visar att denna förklaring inte håller, då de invandrarelever som har bott i Sverige under en 

längre tid och har goda språkkunskaper drabbas lika hårt som de med språkbrister. 

Ungdomskulturforskaren Ove Sernhede (2009) har studerat ungas lärande i den typ av 

invandrartäta förortsskolor som intervjupersonerna i denna studie har erfarenhet av. Han 

menar att merparten av eleverna går till skolan, trivs med att vara där och är positivt inställda 

till lärarna. Det som däremot ofta saknas är motivationen till att studera. Sernhede menar att 

det till stor del beror på att det finns en medvetenhet hos eleverna om hur utbildningssystem 

och arbetsmarknad missgynnar förortsbor och personer med invandrarbakgrund. Han skriver 

att ”oavsett vad skolan har för avsikter och mål, oavsett vilken pedagogik eller vilka visioner 

man har med undervisningen, så är skolan kontaminerad av den dominerande diskursen om 

förorten” (ibid:16).  

Sociologen Nihad Bunar (2001b) ger liknande förklaringar av skolsegregationen i Sverige. 

Han beskriver hur skolor i invandrartäta och socialt utsatta områden, i likhet med platsen, ofta 

förknippas med föreställningar om sociala problem, kriminalitet och kulturella skillnader. Han 

menar att dessa föreställningar sedan kommer att påverka skolans status och rykte, dess 

elevstruktur, lärarnas pedagogiska praktiker, deras samarbete med föräldrarna och framför allt 

elevernas självförståelse. Bunar (2001a:22) förklarar att de barn som växer upp i områden och 

går i skolor som är utsatta för negativa representationer riskerar att internalisera den 

stigmatiserade bilden och göra den till en del av sin självbild: 

”Därigenom riskerar bostadssegregation och sociala och kulturella 

reproduktionsmönster att förstärkas, inte minst genom det sätt på vilket elever mot 

bakgrund av livsvillkor och representationer förstår och hanterar skolan och skolan 

förstår och hanterar elever.”  

Ett annat utbrett fokus har varit skolans roll ur ett integrationsperspektiv (Tallberg Broman 

m.fl. 2002). Den svenska etnologen Ann Runfors (2004) beskriver bland annat hur 

skolpersonal i sina försök att integrera barn med invandrarbakgrund riskerar att reproducera 

just den diskriminering och underordning som de ämnar upphäva. Då barn med ett annat 

modersmål än svenska tenderar att kategoriseras som invandrarbarn på skoladministrativ nivå, 
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såväl som i den vardagliga praktiken, frammanas likheter mellan barnen i denna annars 

heterogena grupp. Likheterna uppstår som en följd av deras gemensamma erfarenheter av att 

just bemötas, beskrivas och tolkas som”invandrarbarn” i mötet med sin omgivning. Barnen 

blir avindividualiserade och det som skulle motverkas pekas ut – skillnader på grund av 

härkomst.  

Flera andra studier visar också att problem snarare än möjligheter dominerar lärarnas och 

skolans syn på invandrarelever och att de problem som finns ofta generaliseras till invandrare 

som grupp. (Gruber 2007, Tallberg Broman m.fl. 2002). Därav följer också skilda logiker i 

bemötandet av minoritets- och majoritetselever och ”när människor bemöts som en homogen 

massa tenderar de också att formas efter den stereotypa bild som de bemöts av” (Tallberg 

Broman m.fl. 2002:167). Forskare är idag i stort sett eniga om att lärare och omgivningens 

förväntningar har betydelse för elevernas prestationer (Bunar 2009, Hattie 2009, Kallstenius 

2010, Runfors 2004, Skolverket 2009).  

Runfors (2004) beskriver också hur skolpersonalens visioner om att integrera barn med 

invandrarbakgrund ofta innebär försök att reducera skillnader och avstånd till svenska barn. 

Det innebär i praktiken ett försök att fördela svensk kulturkompetens, framför allt kunskaper i 

det svenska språket. Problematiken består just i detta antagande om att ”svenskhet” ger bättre 

förutsättningar att lyckas; ett antagande som kommer följa eleverna, såväl de med utländsk 

som de med svensk bakgrund, och påverka det sätt på vilket de ser på sig själva och sin 

omgivning. Svårigheter att förstå svensk skolkultur, det vill säga okunskap om de uttalade och 

outtalade regler som finns om hur man kommunicerar, förhåller sig till lärare och 

klasskamrater och vad man får och inte får göra, är enligt forskningen ytterligare förklaringar 

till invandrarelevers låga studieresultat (Tallberg Broman m.fl. 2002).   

Sammanfattningsvis kan sägas att den forskning som behandlar framgångsfaktorer framför 

allt pekar på elevens socioekonomiska bakgrund och relationer till föräldrar och lärare som 

avgörande. Även barnets motivation och självuppfattning pekas ut som betydelsefulla. 

Samtidigt visar studier av invandrartäta skolor hur föreställningar förknippade med etnicitet 

och bostadsområde tenderar att påverka just elevernas motivation och självuppfattning 

negativt. Studierna visar bland annat hur: 

(a) eleverna blir kategoriserade som invandrarelever med vilket det följer en föreställning om 

problem och svårigheter. Det i sin tur påverkar elevernas självbild och relationer till såväl 

undervisningen som lärarna (Bunar 2001b, Tallberg Broman m.fl. 2002).  
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(b) den segregerade skolan och bostadsområdet genomsyras av en föreställning om att det är 

svårt för dessa elever att lyckas, vilket påverkar deras drömmar och ambitioner negativt 

(Bunar 2001b, Sernhede 2009),  

(c) skolan och bostadsområdet förknippas dessutom med bråk och kriminalitet, vilket 

påverkar såväl elevernas självbild som skolans inre arbete (Bunar 2001a), och därtill   

(c) premieras svenskhet i den svenska skolan vilket ytterligare försvårar möjligheterna att 

lyckas för elever med invandrarbakgrund (Runfors 2004).  

Studier av invandrartäta skolmiljöer och etnicitet i relation till studieprestationer fokuserar 

framför allt på de svårigheter som eleverna möter – de negativa effekterna av en etnisk 

skolsegregation. Min studie blir därför ett viktigt bidrag till den forskning som behandlar 

skolsegregation och social mobilitet då den istället lägger fokus på vilka resurser och 

möjligheter som finns hos de elever som undkommer de negativa effekterna.  

Teoretiska ramverk 

Tidigare forskning pekar framför allt på elevens socioekonomiska bakgrund, vilket också 

brukar benämnas klassbakgrund, som avgörande för studieresultatet. Jag vill därför undersöka 

på vilket sätt klass har fungerat som utbildningsresurs för eleverna i min studie. För att förstå 

hur strukturer av klass verkar har jag tagit hjälp av utbildningssociologen Pierre Bourdieus 

idéer (Bourdieu & Passeron 2008). Hans teorier har ett stort inflytande och kan i flera 

avseenden sägas dominera det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet. Hans idéer är också 

viktiga för att jag ska förstå elevernas upplevelser av att byta skola från en grundskola där 

majoriteten av eleverna kommer från lågutbildade hem till en gymnasieskola där majoriteten 

istället har högutbildade föräldrar.  

Tidigare forskning redogör också för hur föreställningar och förväntningar knutna till etnicitet 

och bostadsområde påverkar elevernas engagemang och inställning till skolan. Jag har därför 

använt mig av kulturvetaren Sara Ahmeds idéer om Vithetens fenomenologi (2010). Ahmed 

beskriver ras som en social konstruktion som styr människor. Ahmeds teori är också viktig för 

att jag ska förstå hur dessa strukturer verkar då eleverna övergår från en invandrartät 

grundskola till en svensktät gymnasieskola. Med hälp av Ahmed lyfter jag också in genus i 

mitt teoretiska ramverk och visar hur klass, etnicitet och genus är förenade med varandra.  
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En tolkning av Bourdieus klassbegrepp 

Bourdieus (1995) definition av klass bygger på vad han anser vara de mest verksamma 

differentieringsprinciperna i ett utvecklat samhälle; ekonomiskt och kulturellt kapital. Han tar 

i sina analyser hänsyn både till individernas totala volym av kapital, men också till kapitalets 

struktur. Det innebär till exempel att professorer och företagsledare, som båda innehar kapital 

av betydande volym, ändå har skilda sociala positioner då deras kapital har skilda strukturer. 

Professorn innehar ofta ett större kulturellt kapital men ett mindre ekonomiskt jämfört med 

företagsledaren som har ett mindre kulturellt men ett större ekonomiskt kapital.  

Enligt Bourdieus terminologi definieras klass av en närhet mellan individers positioner i det 

sociala rummet, vilket baseras på deras innehav av ekonomiskt och kulturellt kapital. Jag 

upplever dock att den betydelse han samtidigt erkänner sekundäregenskaper som kön, 

etnicitet, bostadsområde etcetera ofta förbises i användningen av hans klassbegrepp. Bourdieu 

skriver i Distinktionen (1991:252) att: 

”en klass eller en klassfraktion inte bara definieras av sin position – fastställd genom 

kriterier som yrke, inkomst, utbildningsnivå – inom produktionsförhållandena. Den 

definieras också av en bestämd könsfördelning, en bestämd fördelning i det geografiska 

rummet (som aldrig är socialt neutralt) och av en hel mängd kompletterande 

karaktäristika”.  

Det innebär att klass enligt Bourdieus förståelse är något mycket komplext. Det bör därför 

ligga i forskarens intresse att utgå från flera egenskaper då han eller hon använder klass som 

analytiskt redskap. För eleverna i min studie kan deras invandrarbakgrund och bostadsområde 

sägas känneteckna en social position med avsaknad av både kulturellt och ekonomiskt kapital. 

Jag har tidigare presenterat siffror som visar att föräldrar med utländsk bakgrund i mindre 

utsträckning är högutbildade och förvärvsarbetande. Samma sak gäller för invånarna i de 

bostadsområden eleverna är uppvuxna i
7
. Bourdieu poängterar att klassbegreppet bör förstås 

som ett analytiskt redskap snarare än ett uttryck för en reellt existerande klassgemenskap.  

  

                                                           
7
 För mer detaljerad information om elevernas bostadsområden. Se under rubriken Resurser.  
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Klass och habitus 

De sociala positionerna ger upphov till vad Bourdieu kallar för ett habitus. Den position, eller 

klassbakgrund, som en individ har avgör till stor del vilka erfarenheter han eller hon gör i 

livet. Dessa erfarenheter blir en del av individens habitus som i sin tur avgör hur han eller hon 

uppfattar världen framöver. Habitus kan bäst beskrivas som den uppsättning egenskaper, 

tillgångar och praktiker som är en införlivad del av varje individ. Habitus är individens sätt att 

vara i och uppfatta världen, vilket till stor del således bestäms av familjens tillgångar av 

ekonomiskt och kulturellt kapital men även av specifika sekundäregenskaper som kön och 

etnicitet (Bourdieu 1991; 1995).  Habitus är svårt och tidskrävande att förändra och det är ofta 

inte något som kan göras medvetet.  

Vårt habitus är grundläggande för hur vi uppfattar världen, men också för hur världen 

uppfattar oss och hur vi i vår tur påverkar världen. Att till exempel vara positionerad som 

kvinna och invandrare innebär att bli bemött av omgivningen utifrån de föreställningar som 

finns om kvinnor och invandrare. Vårt habitus påverkas av omgivningens bemötande vilket 

innebär att individer som kategoriseras tillsammans också utvecklar gemensamma egenskaper 

och förhållningssätt som i sin tur formar föreställningarna om kategorierna, i detta exempel 

kvinnor och invandrare.  

Habitus har också betydelse för reproduktionen av klass – samhällsstrukturer bidrar till att 

forma habitus, men habitus bidrar i samma utsträckning till en reproduktion av 

samhällsstrukturer (Bourdieu 1995). Det habitus som formas som ett resultat av individens 

sociala position medverkar till att individen orienterar sig i världen på ett sätt, antar strategier 

och livsstilar, som bidrar till att reproducera samma system av sociala relationer. Familjer 

antar olika reproduktionsstrategier, ofta omedvetet, för att ”vidmakthålla sitt sociala vara” 

(Bourdieu 1991:31). En av dessa är utbildningsstrategin som innebär att familjer investerar 

mer i barnens skolgång, till exempel i form av uppmuntran och tid till att hjälpa barnen med 

läxor, ju större deras kulturella kapital är.  

En vanligt förekommande kritik av Bourdieu är att hans teori om klassreproduktionen är 

deterministisk. Jag vill därför uppmärksamma den åtskillnad som han gör mellan 

präglingseffekter, som kommer av familjen och andra tidiga existensbetingelser hos 

individen, och effekter av den sociala banan som kommer sig av den uppåtstigande eller 
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nedåtgående bana som individen själv upplever
8
. Denna åtskillnad får en avgörande betydelse 

för förståelsen av sådana ”mönsterbrytare” som eleverna i denna studie kan sägas vara. 

Bourdieu (1991: 266) skriver:  

”Om vi säger om medlemmarna av en klass som förfogar över ett visst ekonomiskt och 

kulturellt startkapital att de med viss sannolikhet är förutbestämda för en 

utbildningsbana och en social bana ledande fram till en given position, så säger vi i 

själva verket också att några inom klassen (en fraktion som är omöjlig att bestämma a 

priori inom ramarna för det aktuella systemet av förklarande faktorer) är 

förutbestämda att avvika från den bana som är vanligast inom klassen i övrigt, och att 

ge sig in på den högre eller lägre bana som är den mest sannolika för medlemmarna av 

en annan klass. Därmed kommer de att byta klass, uppåt eller nedåt. Här är det 

effekterna av livsbanan som framträder”.   

Ekonomiskt, socialt och kulturellt kapital 

Kapitalbegreppet är ett viktigt redskap i denna studie. Det används och utvecklas främst i 

studiens första analys då elevernas resurser behandlas. Kapital kan vara av materiell eller 

symbolisk art. Symboliskt kapital innebär att det har ett erkänt värde bland agenter inom 

samma fält (Bourdieu 1986). Utbildningsfältet är ett exempel där en viss typ av symboliskt 

kapital är gångbart. Ett sådant kapital kan till exempel vara förmågan hos ett barn att kunna 

sitta stilla och lyssna. Bourdieu poängterar att det symboliska kapitalet sällan uppfattas som 

ett kapital, utan snarare antas vara en naturlig egenskap hos individen. Det är av den 

anledningen ofta mer effektivt.  

Ekonomiskt kapital är av materiell art och är eller kan omvandlas till pengar (ibid). Det kan 

kvantifieras och värderas. Det är ofta ett erkänt och medvetet kapital till skillnad från ett 

symboliskt. Socialt kapital innebär tillhörighet i ett nätverk eller en grupp som har olika 

former av ekonomiskt, kulturellt eller symboliskt kapital. Det kan till exempel innebära att ha 

många vänner på arbetsmarknaden som kan förmedla kontakter till olika arbetsgivare eller att 

ha gått på en skola som har ett etablerat namn med positiva associationer.  

Bourdieu förklarar att hans idéer om det kulturella kapitalet först uppstod då han själv 

undersökte förhållandet mellan skolframgång och klassbakgrund (ibid). I sina studier kunde 

                                                           
8
 Bourdieu poängterar dock att effekten av den sociala banan samtidigt är en väsentlig dimension av 

präglingseffekten. 
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han se tydliga samband mellan barnets skolprestationer och tillgång till kulturellt kapital. 

Donald Broady menar att en svensk översättning av begreppet skulle vara ”bildningskapital” 

(1990). Kapitalet existerar i tre former; förkroppsligat, objektifierat och institutionaliserat. Ett 

förkroppsligat kulturellt kapital beskriver Bourdieu som ”långvariga dispositioner av sinne 

och kropp”, vilket skulle kunna förstås som ett varaktigt sätt för individen att bete sig i och 

värdera världen. Det kan handla om smak, kunskap, sätt att tala och föra sig etcetera som har 

blivit en del av individens habitus. Den objektifierade formen är av materiell art och består av 

kulturella gods eller egendomar som konstverk, böcker, antikviteter etcetera. En 

institutionaliserad form av kulturellt kapital är en utbildning eller liknande certifierade 

kunskaper (Bourdieu 1986).  

Ett kapital kan bytas in och omvandlas till en annan kapitalart. Ett exempel är ett kulturellt 

kapital i form av utbildning vilket kan bytas mot ett ekonomiskt kapital i form av lön. För att 

något ska räknas som kapital krävs att det är sällsynt förekommande på fältet och inte innehas 

av majoriteten av aktörer (ibid). 

Bourdieu beskriver i Reproduktionen (2008) hur utbildningssystemet bidrar till att 

reproducera klass utifrån värdet av ett specifikt kulturellt kapital. Han menar att det är 

skillnaderna mellan det förkroppsligade kapital, det habitus, som präglas utanför skoltid och 

det habitus som skolan försöker prägla som till stor del avgör om en elev blir framgångsrik i 

skolan eller inte. Ju mindre skillnad ju större framgång. Bourdieu lägger särskild vikt vid 

barnets språkliga kapital. Han skriver att ”inflytandet från det språkliga kapitalet, som är 

särskilt påtagligt under de första skolåren när språkförståelse och språkanvändning är de 

främsta utgångspunkterna för lärarnas bedömning, upphör aldrig att göra sig påmint” (ibid: 

120).  

En sak som intervjupersonerna i denna studie har gemensamt är att deras föräldrar har 

migrerat från ett land till en annat. Jag vill därför uppmärksamma hur migration får betydelse 

för det kulturella kapital som de överför till sina barn. Det finns aspekter av det kulturella 

kapitalet som kan tänkas vara transnationella. Utbildningsstrategin är ett exempel; de 

ambitioner och förväntningar föräldrarna har på sina barn, deras förmåga att motivera och 

fostra dem till goda elever etcetera. Men det finns också viktiga resurser som faller bort vid en 

migration. Då familjen ofta inte kan språket i det nya landet, känner till kulturella koder och 

normer, är insatta i den politiska debatten eller landets kulturliv och kanske inte heller kan 
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tillgodoräkna sig sin utbildning innebär det att de har förlorat betydande delar av sitt 

kulturella kapital.  

Många invandrare, framför allt flyktingar, förlorar även sitt ekonomiska kapital då de tvingas 

lämna hus, mark och ägodelar bakom sig. Deras sociala kapital i form av släktingar och lokala 

nätverk är kvar i hemlandet eller har tvingats fly till andra delar av världen. För många 

familjer innebär invandringen till Sverige således att de förlorar såväl sitt kulturella som 

ekonomiska och sociala kapital.  

Vithetens fenomenologi 

För att bättre förstå hur föreställningar förknippade med etnicitet och bostadsområde har 

påverkat och påverkar eleverna i min studie utgår jag från Ahmeds artikel Vithetens 

Fenomenologi (2010). Med hjälp av detta begrepp uppmärksammar hon hur vithet verkar som 

en osynlig norm som styr kroppar. Vithet kan i förhållande till min studie liknas vid 

”svenskhet”. Ahmed menar att vitheten framför allt är påtaglig för icke-vita kroppar och att 

den begränsar dem. Hon gör en poäng av att ”om världen görs vit, då är den kropp som 

känner sig hemma en kropp som kan besitta vithet” (ibid:54). Vithet kännetecknas inte bara 

av hudfärg utan är också avgörande för vilka ”stilar, möjligheter, strävanden, tekniker, vanor” 

(ibid:55) som är möjliga för individen att hantera. På samma sätt finns det ”stilar, möjligheter, 

strävanden, tekniker och vanor” som associeras med ”svenskhet”. Vithet eller ”svenskhet” 

kan liknas vid Bourdieus habitusbegrepp; det är en införlivad del av individen.  

Vithet reproduceras och är ”en effekt av närhet eller kontakt” (ibid:55); ofta ”en effekt av den 

närhet som följer med en delad boplats” (ibid:56). En reproduktion av vithet kan därmed 

enligt Ahmed vara en effekt av ett gemensamt bostadsområde. Det innebär att en person med 

invandrarbakgrund som är bosatt i ett svensktätt bostadsområde, går i skolan och umgås 

tillsammans med elever som har svenskfödda föräldrar också lättare hanterar ”svenskhet”. 

Enligt tidigare forskning om kamrateffekter skulle det också kunna resultera i att eleven 

presterar bättre i skolan (Skolverket 2004).  

Enligt Ahmed uppstår svårigheter då en kropp beträder ett rum, eller en institution, som är 

bebodd av kroppar olik den egna; det får ”icke-vita kroppar att känna sig obekväma, utsatta, 

synliga, annorlunda, när de tar upp detta utrymme” (ibid:58). Att ett rum är bebott av vithet 

behöver inte grunda sig i att vita kroppar är i majoritet, utan vilka vanor som upprepas, vilken 

”färg” ett rum har bestäms av dess tradition. I relation till den svenska skolan som är bebodd 
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av en svensk medelklasskropp innebär det enligt Ahmed att ”klättrandet kräver att du besitter 

en sådan kropp, eller att du åtminstone närmar dig dess stil” (ibid:61). Detta kan relateras till 

hur tidigare forskning beskriver att ”svenskhet” verkar som symboliskt kapital i skolan. 

Ahmed menar att det är de erfarenheter en individ gör i livet som ger form, eller i det här 

fallet färg, åt en kropp och för att kunna ”klättra” eller avancera krävs rätt kropp.  

Hon förklarar vidare att vårt kroppsliga vara också struktureras med hänsyn till vår hemvist i 

andra sociala positioner. Det är genom denna tes genus träder in och blir ett viktigt verktyg för 

studien. Hur väl vithet eller ”svenskhet” hanteras kan skilja sig åt beroende på om individen 

är man eller kvinna. Ahmed gör därmed samma poäng som Bourdieu av att klass och etnicitet 

också definieras av sekundäregenskaper. Ras eller etnicitet kan inte särskiljas från klass, de är 

empiriskt förenade med varandra. Eftersom genus, klass och etnicitet används som analytiska 

verktyg i min studie vill jag ytterligare poängtera vikten av att uppmärksamma den empiriska 

komplexitet som kännetecknar dessa faktorer. Min uppfattning är, likt Ahmed (2010) och 

Bourdieu (1991), att makt och ojämlikhet är processer som tar sin utgångspunkt i en 

särskiljande logik där olika faktorer samspelar.  

Bourdieu och Ahmed bidrar med en förståelse för hur kulturellt kapital och ”svenskhet” 

fungerar som resurser för elevernas studieresultat eller, i fall av avsaknad, utgör ett motstånd. 

De två teorierna är grundläggade för studiens båda analyser. Dels hjälper de mig att söka efter 

och förstå effekterna av de resurser som har gynnat elevernas studieresultat. Dels hjälper de 

mig att förstå vad det är som händer då eleverna övergår från en invandrar- till en svensktät 

skolmiljö och från en skolmiljö bestående av elever med lågutbildade föräldrar till en skola 

där majoriteten av eleverna har högutbildade föräldrar. I följande metodkapitel visar jag hur 

de båda teorierna också har väglett mig då jag har utformat studien.  
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Metod   

Val av metod 

Bourdieu (1986; 1991; 1995; 2008) och Ahmed (2010) förklarar hur klass och etnicitet får 

betydelse för individens skolprestationer. Jag söker därför efter resurser som grundar sig i 

präglingseffekter i form av familjens kulturella kapital och förmåga att hantera ”svenskhet”. 

Ahmed poängterar att det är de erfarenheter en individ gör i livet som ger färg, eller i detta fall 

etnicitet, åt en kropp. Även Bourdieu beskriver mönsterbrytare som ”en fraktion som är 

omöjlig att bestämma inom ramarna för det aktuella systemet av förklarande faktorer” och 

menar att det är ”effekterna av livsbanan som framträder” (1991: 266). Utifrån denna tes är 

också elevernas livserfarenheter av intresse att studera i relation till deras resurser.  

För att samla in mitt empiriska material har jag använt mig av gruppintervjuer, enkäter och 

individuella djupintervjuer. Mitt empiriska material kan sammanfattningsvis sägas bestå av:  

a) enkätmaterial från elva elever; tjejer och killar mellan 18 och 21 år, 

b) gruppintervjuer med samma elever indelade i fyra grupper och med en total intervjutid 

på 4 timmar och 5 minuter samt 

c) individuella djupintervjuer med sju av dessa elever och en totalt inspelad intervjutid på 

11 timmar och 48 minuter.  

Nedan ges en beskrivning av och argumentation för mina metodval.  

Genomförande  

Första gången jag hör talas om den gymnasieskola som jag i studien har valt att kalla för 

Akademin är då jag medverkar på ett seminarie som anordnats inom ramen för Ett 

utbildningspolitiskt dilemma
9
. Jag får veta att skolan är en av stadens mest prestigefulla 

gymnasieskolor och att den ursprungligen var ett läroverk som främst hade plats för dåtidens 

sociala eliter. Ett sekel senare, i en tid av marknadsorienterade skolval, är det fortfarande 

främst elever till högutbildade föräldrar som kvalificerar sig till Akademin. De forskare från 

                                                           
9
 Ett utbildningspolitiskt dilemma är ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådets 

utbildningsvetenskapliga kommitté. Projektet utgår från Linnéuniversitetet i Växjö och innefattar elva 

gymnasieskolor, Akademin inräknat. Det är ett tvärdisciplinellt forskningsprojekt som förenar kultursociologi 

med en sociokulturellt informerad pedagogik med syfte att förstå skolprestationer på en mångkulturell 

skolmarknad. Jag har deltagit på seminarier tillsammans med projektets deltagare, använt mig av en enkät som 

utformats inom ramarna för projektet samt tagit del av det statistiska material som projektet har samlat in med 

hjälp av nämnda enkät. För mer information om enkäten och det statistiska materialet se under rubriken Enkäter.  
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projektet som har besökt skolan berättar att de har lagt märke till en grupp elever som 

utmärker sig i skolans allmäna utrymmen. De väsnas och för liv och ser inte alls ut att följa de 

beteendenormer som i övrigt verkar gälla på skolan. De lärare som forskarna pratar med 

berättar att eleverna läser ett specialutformat naturvetenskapligt program, vilket innebär att de 

läser med reducerad hastighet under fyra år istället för tre
10

. Programmet var ursprungligen 

tänkt för elever vars idrott tar mycket tid i anspråk och som därför har behov av att läsa på 

reducerad hastighet
11

. De forskare som besökte skolan får också veta att en majoritet av 

eleverna i klassen har invandrarbakgrund och har gått i invandrartäta grundskolor.  

Det är utifrån denna information som mina funderingar börjar ta form. Hur har dessa elever 

hamnat här? Hur kommer det sig att de har tagit sig från grundskolor där en majoritet av 

eleverna har låga meritvärden och lågutbildade föräldrar till en gymnasieskola där majoriteten 

är högpresterande och har högutbildade föräldrar? Och hur har de upplevt en sådan skiftning 

av skolmiljö?  

Jag får kontaktuppgifter till en av de lärare som forskarna i projektet har varit i kontakt med 

och ringer henne för att berätta om mina funderingar. Hon tycker att studien låter intressant 

och bjuder in mig att delta vid två lektionstillfällen med den specifika naturkunskapsklassen. 

Jag gör mitt första besök på skolan i februari 2012. Min förhoppning är att det första mötet 

med eleverna ska bidra till dels att jag får en uppfattning om skolan i allmänhet och 

naturkunskapsklassen i synnerhet, dels att jag undviker att uppfattas som en främling då jag 

ber eleverna ställa upp på intervjuer framöver. Vid mitt första besök presenterar jag mig själv 

inför klassen och anledningen till varför jag är där. Jag förklarar att jag medverkar i ett 

forskningsprojekt och att jag har valt att skriva min uppsats om hur det är att studera på 

gymnasium. Under lektionen sker en del av undervisningen utomhus. Eleverna rör sig fritt 

och jag får då möjlighet att inleda spontana samtal med mindre grupper av elever. De 

spontana samtalen blir ett sätt för mig att initiera en relation till eleverna och jag får samtidigt 

en uppfattning om vilka grupperingar som finns i klassen.  

 

 

                                                           
10

 Antagningspoängen är lägre för det fyraåriga programmet jämfört med skolans treåriga program. Det 

preliminära medelvärdet för antagningen på det specialutformade programmet var 2008, det år informanterna 

sökte till gymnasiet, 194 jämfört med 247 på skolans treåriga linje.  
11

 Av de elva elever jag har pratat med är det endast en som idrottar på en sådan nivå att skolan riskerar att 

drabbas. 
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Gruppintervjuer 

Två veckor senare besöker jag skolan en andra gång för att fråga vilka som kan tänka sig att 

ställa upp på gruppintervjuer. Det är inledningsvis sex elever som erbjuder sig att ställa upp 

som informanter för min studie. Tre killar och tre tjejer. Jag delar upp eleverna i två grupper, 

varav en grupp med killar och en grupp med tjejer. Grupperna delas in efter de grupperingar 

som jag har sett finns i klassen sedan tidigare. Anledningen är att jag vill komma åt den 

samtalsdynamik som finns i en grupp i vilken medlemmarna redan känner varandra. Det vill 

säga, en lättsam stämning som ofta leder till spontana samtalsämnen. Spontana samtal är bra 

eftersom jag då kan få en uppfattning om vad elverna själva anser vara viktigt. Värdet av 

samtalsdynamiken är också en anledning till varför jag väljer att utföra gruppintervjuer.  

Jag bokar in två intervjuer till veckan därpå; en med tre killar och en med tre tjejer. Jag 

använder sedan dessa intervjupersoner som ”gatekeepers” (Crang & Cook 2007), vilket 

innebär att jag ber dem om hjälp för att få fler av deras klasskamrater att vilja ställa upp på 

intervjuer. Efter att jag utfört den första gruppintervjun kommer två killar från klassen fram 

till mig och frågar om de också kan få intervjuas. De tar sedan med sig ytterligare en kille från 

samma klass vid intervjutillfället. Under intervjun med tjejerna ger de mig ett telefonnummer 

till en tjej i klassen som de tror är intresserad av att bli intervjuad. Jag kontaktar henne och 

hon tar vid intervjutillfället med sig ytterligare en tjej från klassen. Sammanlagt utförs 

gruppintervjuer med elva elever indelade i fyra grupper; varav två grupper med killar och två 

grupper med tjejer.  

Bourdieu har utövat ett stort inflytande på den metodologiska diskussionen inom sociologin 

(Wacquant 2004). Han skriver om ett symboliskt våld som han menar kan uppstå i en 

intervjusituation i form av ett dominansförhållande (Bourdieu 1999). Det grundar sig i att 

intervjuaren ofta har en överordnad position i och med att han eller hon tar intiativet till 

relationen och sätter upp dess ramar. Det symboliska våldet förstärks ytterligare om 

intervjuaren dessutom innehar ett större kulturellt kapital
12

 än den intervjuade. Symboliskt 

våld minskar möjligheterna att få ett rikt empiriskt material, då informanterna ofta får svårt att 

öppna upp och prata fritt eller undviker att berätta om saker som riskerar att förstärka känslan 

av underordning. Då eleverna är fler än mig och känner varandra väl bör det minska risken för 

att de ska känna sig obekväma. Jag upplever därför att gruppintervjuer är ett bra sätt att inleda 

relationen mellan mig och mina informanter. Då den första intervjun har genomförts i grupp 

                                                           
12

 Lingvistik, allmänbildning etc. För mer utförlig beskrivning se under rubriken Teoretiska ramverk  
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bör risken för symboliskt våld minska även i den personliga intervjun eftersom jag då redan 

har upprättat en relation till intervjupersonen.  

Grupperna ger mig möjlighet att studera elevernas naturliga språk och interaktionsmönster. 

Det innebär att jag kan studera vilka värden och normer som hyllas inom gruppen och vilka 

meningssystem som styr deras interaktion. Det viktiga i detta sammanhang är inte huruvida 

det som sägs är sant eller inte utan det är snarare att det sägs som är av intresse. Ett exempel 

på meningssystem kan vara då eleverna pratar om kategorierna ”invandrare” och ”svenskar”. 

Det är tydligt att de har en gemensam uppfattning om vad som kännetecknar de båda 

kategorierna. Chansen att jag hade upptäckt detta under en individuell intervju är liten, då 

samtalet i större utsträckning bygger på min och den intervjuades gemensamma 

föreställningar.  

Under gruppintervjuerna får jag låna ett studierum på skolan. Miljön är bekant för eleverna 

och vi sitter avskilt där ingen utomstående kan se eller höra vad som sägs. Varje gruppintervju 

inleds med att jag presenterar mig själv och studien lite kort, går igenom etiska 

förhållningsregler
13

 och förklarar hur upplägget på intervjun kommer att se ut. Efter 

genomgången bjuder jag eleverna på fika medan de fyller i en enkät
14

. Fikastunden får 

situationen att kännas mer avslappnad och eleverna blir pigga och glada. 

Gruppintervjuerna är semistrukturerade, vilket innebär att jag redan på förhand har förberett 

frågor. Jag låter samtidigt eleverna ta kommando över intervjusituationen och styra in på 

samtalsämnen som de upplever vara viktiga och intressanta. Detta för att få ett bredare 

material som öppnar upp för nya infallsvinklar och perspektiv. Under gruppintervjuerna 

frågar jag i första hand eleverna om deras erfarenheter och upplevelser av Akademin. Det är 

främst denna erfarenhet de delar med varandra och det är därmed den frågeställning som är 

bäst lämpad för en gruppintervju. De samtalsämnen som berörs under intervjuerna är: 

a) lärarna  

b) eleverna i skolan och klassen 

c) jämförelser mellan Akademin och deras grundskolor 

d) tidiga förväntningar och hur Akademin har levt upp till dessa 

 

 

                                                           
13

 För en närmare beskrivning av dessa se under rubriken Etiska förhållningsregler. 
14

 Läs mer om enkäten under nästa rubrik  
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Jag frågar också om  

e) deras invandrarbakgrund; om det är något de identifierar sig med och om de upplever 

att det har inneburit för- respektive nackdelar för dem i studiesammanhang. 

Det sista ämnet börjar under tre av intervjuerna att diskuteras av eleverna innan jag har hunnit 

initiera det. Det innebär att betydelsen av deras invandrarbakgrund redan är en del av deras 

självförståelse. Det är därmed inget som enbart uppstår som en reaktion på mina frågor, vilket 

skulle kunna påverka studiens validitet. Validiteten riskeras om jag ställer frågor om deras 

bakgrund på ett sätt som gör att de under intervjusituationen plötsligt inser att bakgrunden har 

betydelse. Då eleverna själva tar upp ämnet för diskussion är det en bekräftelse på att det är 

ett viktigt ämne som berör dem.  

Eleverna pratar mycket och gärna och mitt intryck är att de uppskattar möjligheten att få 

berätta om sina erfarenheter. Det skiljer inte mer än cirka åtta år mellan mig och 

informanterna, vilket bör öka den sociala närhet Bourdieu förespråkar (1999). Jag känner mig 

bekväm i elevernas sällskap och kan med lätthet anpassa mig till deras sätt att prata; 

användning av slangord, ironi, humor etcetera. En av killarna utbrister efter avslutad intervju: 

”man har lärt känna sig själv! Alltså, det är vissa känslor som har kommit ut som man inte, 

man kanske hade dem här inne men man visste inte om dem”. Varje gruppintervju varar i 

mellan 45 och 89 min. Jag spelar in och transkriberar dem. 

Enkäter  

Bourdieu (1986) förklarar att förkroppsligat kulturellt kapital framför allt överförs från 

förälder till barn i deras dagliga interaktion och genom omedvetna och långvariga processer. 

För att förstå vilka tillgångar av kulturellt kapital som finns inom familjen och som barnen 

kan antas bli bärare av är föräldrarnas utbildning, yrke och anställningar en viktig indikator.  

För att ta reda på föräldrarnas utildning och yrke använder jag mig av en enkät som har 

utformats av de forskare som ingår i projektet Ett utbildningspolitiskt dilemma. Jag använder 

mig av denna enkät för att få en viss kännedom om varje informant inför de individuella 

djupintervjuerna. Att låta eleverna fylla i en enkät är ett smidigt sätt att ta del av information 

jämfört med om jag skulle ställa samma frågor muntligt till var och en av informanterna under 

gruppintervjuerna. Risken att de manipulerar svar som kan vara känsliga eller genanta bör 

också minska med en enkät. Föräldrarnas sysselsättning och mobbning är exempel på ämnen 

som kan vara känsliga.  
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Utöver själva enkäten har jag också haft tillgång till det statistiska material som Ett 

utbildningspolitiskt dilemma har samlat in med hjälp av samma enkät. Detta material har jag 

använt mig av för att få en bild av vilken typ av elever som studerar på Akademin. Jag jämför 

då Akademielevernas svar med hur elever i de andra elva gymnasieskolorna har svarat.  

Enkäten består av 41 frågor. Då jag själv inte varit med och utformat den följer ingen 

argumentation för dess inneåll. Jag valde att använda mig av denna enkät därför att den 

innehåller frågor som är relevanta i förhållande till mina frågeställningar och teoretiska 

ramverk. I enkäten ingår frågor om elevernas: 

a) bakgrundsfaktorer i form av kön, födelseland, grundskola samt föräldrarnas 

födelseland, utbildning och grad av sysselsättning,   

b) val av gymnasieprogram och skola 

c) trivsel i grund- och gymnasieskolan 

d) inställning till studier i grund- och gymnasieskola 

e) upplevelser av lärararnas bemötande i grund- och gymnasieskola 

f) upplevda studieresultat i grund- och gymnasieskola 

g) familjens inställning till skola och undervisning 

h) talade språk och kulturella tillhörighet 

Jag ber mina informanter skriva namn och telefonnummer på formuläret. Jag ber de skriva ett 

påhittat namn som de vill bli kallade för i studien och ett telefonnummer så att jag kan 

kontakta de för individuella intervjuer. Anledningen till att jag ber de skriva sitt namn på 

enkäten är för att jag ska kunna använda mig av den då jag bestämmer vilka elever jag vill 

intervjua och då jag utformar djupintervjuerna.  

Personliga djupintervjuer 

För att eleverna ska få möjlighet att berätta om de livserfarenheter som Ahmed (2010) och 

Bourdieu (1991) beskriver som viktiga i fall av ”mönsterbrytare” gör jag också personliga 

djupintervjuer med sju av de elva eleverna. Då jag väljer vilka elever jag ska intervjua tar jag 

hänsyn till kön, föräldrarnas födelseland och elevernas socioekonomiska bakgrund. Jag vill ha 

en relativt jämn könsfördelning, elever med ursprung både inom och utom Europa och 
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varierande utbildningsnivå och sysselsättningsgrad hos föräldrarna. De fyra elever som jag 

inte gör personliga intervjuer med kan på så sätt sägas representeras av de andra sju i 

förhållande till dessa bakgrundsfaktorer. En mer detaljerad presentation av de sju eleverna i 

finns att läsa i studiens första resultatredovisning under rubriken Resurser.  

Individuella skillnader och personliga känslor kan vara svåra att komma åt i en gruppintervju. 

De individuella intervjuerna är därför ett viktigt komplement till dessa. Jag utformar frågorna 

så att svaren ska ge en bild både av elevernas ”individuella livsbana” och eventuella 

”präglingseffekter”. Jag låter dem berätta om erfarenheter som de själva menar har varit av 

betydelse för deras studier men söker också efter mer omedvetna resurser i form av kulturellt 

kapital och ”svenskhet”. De personliga intervjuerna ska även komplettera materialet från 

gruppintervjuerna, vilket innebär att jag också ställer frågor om tiden i gymnasiet. Under 

djupintervjuerna är min förhoppning att få en så detaljerad bild som möjligt av elevernas 

tidigare och nuvarande livssituaton. Det kräver att jag upprättar en förtroendefull relation till 

mina informanter. Vid tiden för den individuella intervjun har jag träffat eleverna vid tre 

tidigare tillfällen och jag upplever därmed chanserna för en förtroendefull relation vara goda.  

De individuella intervjuerna utförs allt ifrån ett par dagar upp till fyra veckor efter varje 

gruppintervju. Jag möter då intervjupersonen utanför Akademin och vi promenerar en bit bort 

till ett närliggande fik. Den lilla promenaden innebär en möjlighet att återuppliva känslan av 

förtroende mellan oss. Intervjun utförs på ett mindre café med ett fåtal andra gäster. Den 

inleds med en påminnelse om studiens etiska förhållningsregler och frågan om de har funderat 

kring det vi pratade om under det senaste intervjutillfället; om de vill tillägga eller ta tillbaka 

något av det de tidigare sagt. Även denna gång kan intervjun sägas vara semistrukturerad på 

så vis att jag har förberett frågor, men också ger informanterna utrymme att prata om det som 

de själva vill berätta om och upplever vara viktigt.  

Då jag utformar min intervjuguide tar jag hänsyn både till vad som sagts i gruppintervjuerna 

men också till enkätsvaren. Det innebär att jag ber dem utveckla svar som de gett under de 

tidigare tillfällena.   

De ämnen som behandlas under de personliga intervjuerna är: 

a) Familjen: familjesituation, stöd och uppmuntran från föräldrar och syskon, familjens 

utbildning- och yrkesstatus. 
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Då både tidigare forskning (Hattie 2009, Skolverket 2009) och mitt teoretiska ramverk lägger 

stor vikt vid barnens socioekonomiska bakgrund frågar jag eleverna hur deras föräldrars 

utbildningsnivå och sysselsättningsgrad har sett ut och förändrats under deras uppväxt. Det 

indikerar också i vilken utsträckning ”svenskhet” har reproducerats inom familjen. Föräldrar 

som arbetar eller på annat sätt är delaktiga i samhället bör ha bättre förutsättningar att 

överföra ”svenskhet” till sina barn.  

b) Upplevelsen av låg- och mellanstadiet: första skoldagen, lärare, klasskamrater, 

undervisningen, läxor. 

Att låta eleverna berätta om sina upplevelser av låg- och mellanstadiet ger mig möjlighet 

att upptäcka tidiga präglingseffekter. Vilka resurser hade de med sig hemifrån då de 

började skolan? Det kan jag ta reda på genom att komplettera svaren om elevernas familj 

med hur de upplevde sin första tid i grundskolan. Var det en miljö de kände sig bekväma i 

eller upplevde de sig ”obekväma, utsatta, synliga, annorlunda” (Ahmed 2010:58). Hur 

upplevde de undervisning och läxor? Var det lätt/svårt att förstå? Vad hade de för 

inställning till och föreställningar om skolan innan de började första klass?  

Jag ställer också frågor som enligt tidigare forskning (Hattie 2009, Skolverket 2009) har 

visat sig vara av betydelse för studieresultatet. Var de motiverade och hur upplevde de 

sina egna studieprestationer? Vilken relation hade de till lärare och klasskamrater?  

c) Upplevelsen av högstadiet: lärare, klasskamrater, undervisning, läxor, betyg, skolk, 

egna prestationer.  

Här återkommer flera av de frågor som jag tidigare ställde om låg- och mellanstadiet. Orsaken 

till detta är att jag vill veta om elevernas upplevelser och erfarenheter av skolan har 

förändrats. Eventuella förändringar skulle kunna avslöja händelser under elevernas ”livsbana” 

som har haft betydelse för deras studiepresationer. Hur upplevde de undervisning och läxor i 

högstadiet? Roligt/tråkigt/lätt/svårt? Motivation och självuppfattning? Relationer med lärare 

och kompisar? Vilken inställning har de till betygsättning och sina egna betyg? Hur förklarar 

de eventuella förändringar? 

d) Upplevelsen av gymnasiet: lärare, klasskamrater, undervisningen, läxor, betyg, skolk, 

egna prestationer. 
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Precis som för låg-, mellan och högstadiet ställer jag liknande frågor om gymnasiet för att se 

om och i så fall vad som har förändrats vid övergången från grund- till gymnasieskolan. Dels 

för att bli varse om resurser från ”livsbanan” dels för att öka min förståelse för hur de 

upplever och hanterar övergången. Under samtalen om gymnasiet försöker jag också att 

återkoppla till de diskussioner som uppkom under gruppintervjuerna.  

e) Fritiden och framtiden: fritidssysselsättningar, vänner, förebilder, framtidsdrömmar.  

Ahmed menar (2010) att vithet reproduceras genom närhet. Det innebär att eleverna kan ha 

”stilar, möjligheter, strävanden, tekniker, vanor” (ibid:55) som associeras med ”svenskhet” 

som ett resultat av att de har vänner med svensk bakgrund eller på andra sätt har erfarenhet av 

dessa stilar och vanor. Genom att ta reda på vad eleverna har gjort på sin fritid, under sin 

uppväxt fram till idag, hoppas jag kunna hitta fler faktorer från deras ”livsbana” som har varit 

viktiga utbildningsresurser.   

Sernhede (2009) pekar på elevernas bristande motivation och dystra framtidsutsikter som 

förklaring till låga studieresultat i invandrartäta skolor. Jag vill därför veta om det är något 

som också har påverkat mina intervjupersoner. Vilka framtidsdrömmar har de haft under tiden 

i grund- och gymnasieskolan? Vilken betydelse anser de själva att framtidsutsikterna har haft 

för deras studiemotivation? 

f) Etnicitet och bostadsområde  

Att ha utländsk bakgrund, vara bosatt i ett segregerat bostadsområde och ha gått i en 

invandrartät grundskola är faktorer som enligt tidigare forskning och statistik (Bunar 2001b, 

Sernhede 2009 Skolverket 2009) missgynnar höga studieresultat. Det är därför av intresse av 

få veta hur eleverna har upplevt och upplever sitt bostadsområde, sin grundskola och framför 

allt sin invandrarbakgrund. Hur har de upplevt ”svenskhetens fenomenologi”, i grundskolan 

och i gymnasiet? Hur har det påverkat deras motivation och självuppfattning? Finns det för- 

och nackdelar med att ha utländsk bakgrund?  De individuella intervjuerna varar i mellan 93 

och 180 minuter. De spelas in och skrivs sedan ut.  
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Etiska förhållningsregler 

Studiens etiska förhållningsregler grundar sig i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

för humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Vid varje intervjutillfälle inleder jag med 

att presentera de etiska förhållningsreglerna för intervjupersonerna. Det innebär att jag intygar 

att de kommer vara anonyma i studien och att jag inte nämner stadens eller skolans namn. Jag 

förklarar att det alltid finns en risk för att vänner, närstående eller elever och lärare på skolan 

kan misstänka vilka intervjupersonerna är utifrån de beskrivningar som görs av dem i studien. 

Jag frågar också om eleverna samtycke till att forskare i Ett utbildningspolitiskt dilemma tar 

del av de utskrivna intervjuerna. Samtliga ger sitt medgivande till detta. Jag upplyser dem om 

att de inte behöver svara på frågor de inte villa svara på och att de har rätt att avbryta intervjun 

när de vill. Vid det andra intervjutillfället frågar jag också eleverna om det är något de sa 

under det förra mötet som de vill utveckla eller ångra. Intervjupersonerna får mitt 

telefonnummer för att kontakta mig om de ångrar saker de har sagt eller inte vill ha citerade i 

studien. De inspelade intervjuerna och utskrifterna behandlas konfidentiellt.   
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Resurser 

De sju elever vi får möta i detta kapitel är uppvuxna i segregerade stadsdelar och har gått i 

invandrartäta grundskolor. För att läsaren ska få en bild av vad som i studien avses med 

”segregerad” och ”invandrartät” visas i tabell 1.1 och 1.2 siffror för den mest respektive minst 

segregerade stadsdelen som de sju eleverna är uppvuxna i samt den mest respektive minst 

invandrartäta grundskolan. Det innebär att samtliga av de totalt fyra stadsdelarna och sex 

grundskolorna som intervjupersonerna har erfarenhet av faller mellan de två värden som 

redovisas i tabellen. Siffrorna är från 2008 och står för andelar i procent. Jämförelsetal från 

2010 visas för riket (Statistiska Centralbyråns databank).  

Tabell 1.1  

Den mest respektive minst segregerade stadsdelen som intervjupersonerna är uppvuxna i.  

Siffrorna visar andelar i procent.  

Andel inv. med utländsk bakgrund 86 resp. 44 Jmf, riket: 19 

Andel förvärvsarbetande inv. 39 resp. 58 Jmf, riket: 75 

Andel invånare med eftergymnasial utbildning 18 resp. 27 Jmf, riket: 34 

I tabell 1.2 redovisas värden från läsåret 2011/2012 för de grundskolor som eleverna har 

erfarenhet av (Skolverket.se SIRIS). Då skolorna inte redovisar andel elever med utländsk 

bakgrund har jag istället valt att presentera andel elever berättigade till 

modersmålsundervisning. Jämförelsetal visas för riket samma läsår. 

Tabell 1.2  

Den mest respektive minst invandrartäta och lågpresterande grundskolan som intervjupersonerna har erfarenhet 

av. Siffrorna visar andelar i procent.  

Andel elever berättigade till modermålsundervisning 100 resp. 53 jmf, riket: 17  

Skolans genomsnittliga meritvärde i åk 9 172 resp. 177 jmf, riket: 211 

Andel som nått målen i alla ämnen 36 resp. 53 jmf, riket: 77  

Andel behöriga till naturvetenskapligt program 51 resp. 63 jmf, riket: 84  

De elever vi nu ska möta har alltså tagit sig från dessa, enligt forskning (Bunar 2001b, 

Sernhede 2009, Skolverket 2009) missgynnande, förutsättningar till att läsa fyra år på en av 

stadens mest prestigefulla gymnasieskolor – en skola vars elever presterar över 

riksgenomsnittet och når höga betyg i nationella kunskapsprov. Följande kapitel avser 

undersöka vilka resurser eleverna har haft som har främjat deras studieresultat och lett till att 

de studerar vid Akademin.    
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Sju livsporträtt - sju utgångspunkter 

Balotelli: Balotelli är född i Sverige med föräldrar som har invandrat från Somalia. Båda hans 

föräldrar har en eftergymnasial utbildning. Hans mamma jobbar på en förskola och hans 

pappa arbetar på ett företag utomlands. Han har sex syskon, varav två äldre systrar som båda 

läser på högskola. Balotelli började först på Akademins treåriga naturvetenskapliga linje, men 

valde att byta till den fyraåriga då han började träna friidrott på elitnivå. Till hösten har han 

sökt till olika vetrinärsprogram och en tandhygienistlinje.  

Ibra: Ibra är född i Sverige och har föräldrar som har invandrat från Pakistan. En av hans 

föräldrar har grundskola som högsta utbildning. Den andra har gymnasium. Pappa kör 

svarttaxi och mamma är sjukskriven. Under de perioder som mamma har arbetat har det varit 

med att baka kakor på ett café som en vän till familjen äger. Pappa har haft varierande 

anställningar under åren, allt ifrån industrijobb till att arbeta i en falafelvagn. Ibra har fyra 

systrar, en som är äldre än honom själv och som också har läst naturvetenskap på Akademin. 

Hon läser nu på högskola. Ibra har sökt en dataingenjörslinje till hösten.  

Xavier: Xavier är född i Sverige. Hans föräldrar har invandrat från Libanon. De har båda 

eftergymnasial utbildning. Hans mamma jobbar som mattelärare och hans pappa är ingenjör. 

Han har en lillebror och en storasyster. Systern läser på högskola. Han har också flera 

högutbildade släktingar; morbröder och kusiner. De flesta är ingenjörer. Xavier är två år yngre 

än sina klasskamrater på Akademin. Han förklarar detta med att han gick direkt från årskurs 

fyra till årskurs sex i mellanstadiet. Det andra året som skiljer kan han själv inte förklara. 

Xavier har sökt en dataingenjörslinje till hösten. 

Alexandra: Alexandra är född i Sverige. Hennes föräldrar kommer från Chile och Argentina 

och har båda grundskola som högsta utbildning. Pappa är pensionerad och mamma jobbar på 

en industri. Hon har tre äldre bröder, varav två har gymnasieutbildning och en har högskola 

som högsta utbildning. Alla tre har jobb. Efter studenten ska Alexandra först resa till Chile 

med sina föräldrar och sen vill hon söka till en läkarlinje i Estland.  

Anna: Anna är född i Irak och kom till Sverige när hon var fyra år. Båda hennes föräldrar har 

eftergymnasial utbildning. Hennes mamma är utbildad revisor i Irak, men då hon inte kunde 

använda sin utbildning i Sverige utbildade hon sig till lärare här. Hennes pappa är utbildad 

ingenjör och arbetslös. Anna har en äldre syster som läser på högskola. Hennes föräldrar är 

skilda och hon bor tillsammans med sin syster hos mamma. Hennes släktingar på mammas 
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sida är högutbildade. Tre månader innan intervjun fick Anna diagnosen dyslexi. Hon vill nu 

plugga någon termin på komvux innan hon söker vidare till en tandläkarlinje utomlands.  

Linn: Linn är född i Sverige med föräldrar som har invandrat från Serbien. Hennes föräldrar 

har båda gymnasium som högsta utbildning och jobbar inom restaurangbranschen. Linn har 

en äldre syster som doktorerar i biomedicinanalys. På Akademin började Linn först på den 

treåriga linjen, men efter att ha fått IG i ett ämne valde hon att byta till skolans fyraåriga linje. 

Hon har sökt miljövetenskap och biomedicinanalys till hösten. 

Sara: Sara är född i Sverige. Hennes föräldrar har invandrat från Afghanistan. De har båda 

gymnasium som högsta utbildning och arbetar heltid. Hennes pappa är sektionschef inom 

sjukvården och hennes mamma arbetar som förskollärare. Hon har två yngre systrar. Sara 

började på Akademins treåriga linje men trivdes inte med klasskamraterna och bytte därför till 

den fyraåriga linjen. Efter studenten vill hon jobba lite innan hon söker vidare till 

högskola/universitet. Hon funderar på att söka till en läkarlinje utomlands.  

Familjen 

Intervjupersonerna kommer från känslomässigt och ekonomiskt stabila familjer. De kan inte 

minnas att de under någon längre period har varit oroliga över familjens psykiska eller fysiska 

hälsa eller ekonomiska situation. Samtliga intervjupersoner har minst en arbetande förälder 

och Balotelli, Xavier och Anna har föräldrar med eftergymnasial utbildning.  

Under gruppintervjuerna såväl som de enskilda intervjuerna pratar eleverna ofta om 

föräldrarnas positiva inställning till skolan och om deras stöd och uppmaningar. ”De tycker 

det är jättejättejätteviktigt. Alltid har jag hört det” säger Anna. Balotelli, Xavier, Ibra, Linn 

och Sara uppger att deras föräldrar hade stort inflytande över deras val av gymnasieskola eller 

program och att deras föräldrar har varit involverade och haft åsikter om deras skolval även i 

grundskolan. Föräldrarna har haft kännedom om de olika skolornas rykten och uppmanat sina 

barn att välja den skola de ansåg vara den bästa.  

I enkäten får eleverna besvara sju olika påståenden om föräldrastöd. Påståendena handlar om 

(1) huruvida föräldrar eller äldre syskon stödjer och uppmuntrar dem i deras studier, (2) om 

de ofta pratar med föräldrar eller äldre syskon om skolan, (3) om föräldrar eller äldre syskon 

och elevernas lärare har ungefär samma syn på undervisning och (4) om föräldrar eller äldre 

syskon ofta uttrycker negativa åsikter om skolan. Eleverna får också svara på (5) om föräldrar 

eller äldre syskon har deltagit på föräldramöten i högstadiet och (6) varit med på 
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informationsmöte och (7) utvecklingssamtal i gymnasiet. Eleverna har att välja mellan 

svarsalternativen ”stämmer helt”, ”stämmer delvis”, ”stämmer mindre väl” och ”stämmer inte 

alls”. Om eleverna svarar ”stämmer helt” på samtliga positiva påståenden om föräldrarnas 

engagemang i deras skolgång och ”stämmer inte alls” på de påståenden som uttrycker en 

negativ inställning
15

 uppfyller de ett värde av 105 i föräldrastöd. Motsvarande siffra för 

motsatta svar ger ett värde av 0.  

Föräldrastödet kan alltså variera mellan ett värde av 0 och 105. De sju intervjupersonerna 

placerar sig alla mellan ett värde av 70 och 105. För dem som får de lägre värdena beror det 

ofta på att föräldrarna har missat ett informationsmöte eller utvecklingssamtal i gymnasiet 

eller att intervjupersonerna har kryssat ”stämmer delvis” istället för ”stämmer helt” på flera av 

påståendena. Detta värde kan ses som en indikator för att intervjupersonerna har föräldrar som 

är mycket engagerande i deras skolgång. 

Under intervjuerna visar det sig att föräldrastödet ser lite olika ut. Alexandra berättar att det 

alltid har varit hon själv som har varit den drivande kraften under skoltiden. Hennes föräldrar 

har varit positivt inställda och ”de tyckte att jag borde ta det på allvar och så, men alltså de 

visste redan att jag var helt inne i det, så de var inte så jätte… nej”. På samma sätt berättar 

Ibra att hans föräldrar väldigt sällan har behövt ställa krav eller uppmana honom att göra 

läxor: ”nej alltså, de visste ju hur jag var och hur jag är, så de behövde inte säga mycket”.  

Linns föräldrar har däremot varit väldigt drivande och ställt höga krav på henne redan under 

de första åren i skolan:  

De har alltid varit rätt strikta med skolan /…/ Skola är lika med frihet, typ ’plugga så 

får du göra det, om du inte pluggar får du inte göra det’. Så det har alltid varit lite så. 

Jag har haft utegångsförbud och så /…/ Ja alltså, det är liksom för att någon har mosat 

in i ditt huvud hela livet och då liksom, det är lite som hjärntvättning, att det är det enda 

man känner till och det enda man vet att man ska göra, för man vet att man inte kan 

sätta sig emot det heller.  

Flera av intervjupersonerna har äldre syskon som de beskriver som förebilder i relation till 

skolan. Linn förklarar att hennes syster alltid har varit duktig i skolan och att hon själv ”ändå 

alltid har kollat på hur hon gör och vad hon gör”. Balotelli berättar att ”när de snackade med 

                                                           
15

 I detta fall påståendet ”Mina föräldrar (eller äldre syskon) uttrycker ofta negativa åsikter om skolan och 

undervisningen”.  
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mina äldre systrar så hände det att man satt i vardagsrummet, så hörde man och där växte 

intresset av att börja i skolan”.  

Viktiga influenser utanför familjen 

Flera av intervjupersonerna berättar också om förebilder utanför den närmaste familjen så 

som kusiner eller far- och morbröder som har inspirerat och uppmuntrat dem i deras studier. 

Xavier berättar att hans pappa, två morbröder och två kusiner är ingenjörer och att han själv 

också har sökt till ingenjörslinjen till hösten. Anna berättar att de flesta av hennes släktingar 

från mammas sida är väldigt högutbildade: ”så att komma från en sån släkt, det var väldigt 

mycket press, man satte väldigt väldigt mycket press på en /…/ Min farbror är kirurg så han 

har alltid liksom pressat det i huvudet på mig antar jag och han har alltid berättat roliga 

grejer”. På samma sätt berättar Sara om en av hennes stora förebilder:  

Min förebild har faktiskt varit min morbror. Han är en jättejättejättejättegrym människa 

först och främst. Skitsnäll är han och sen är han kirurg och barnläkare så han äger en 

egen klinik i Norge och du vet han är väldigt så här… jättegrym är han. Jag brukar 

jobba hos honom på somrarna på hans klinik som receptionist och i laboratoriet och 

sånt, men han har jättemånga patienter och de älskar honom och liksom allt möjligt. Så 

honom har jag faktiskt sett upp till och han har väldigt mycket uppmuntrat mig under 

åren ’du måste plugga vidare’ och du vet massa sånt här, så han har definitivt varit en 

förebild. 

Framtid och fritid 

Balotelli, Xavier, Alexandra, Linn och Sara har alla varit engagerade i olika idrottsföreningar. 

Balotelli tävlar i friidrott och Sara har tidigare spelat basket, båda på elitnivå. Balotelli har 

även spelat fotboll. Xavier spelar fotboll i en förening och Alexandra och Linn har under sin 

uppväxt testat på flera olika aktiviteter, allt ifrån dans till tennis och basket. Umgänget med 

kompisar har ofta bestått av vänner i det egna bostadsområdet, till övervägande del barn och 

ungdomar med utländsk bakgrund.  

Eleverna berättar också att de under åren har haft tydliga mål som har varit förenade med 

höga skolprestationer och som de själva anser har varit viktiga för deras motivation. Flera av 

eleverna har tidigt haft ett yrke som de har drömt om att uppnå. För andra har drömmen 

istället handlat om ”en bra och trygg framtid”. Höga betyg ses snarare som verktyg för att 

uppnå en dröm än som ett mål i sig. Alexandra berättar att hon redan innan skoltiden hade en 
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dröm om att bli veterinär. Hon förklarar: ”Jag tror att ifall det inte hade varit för den drömmen 

så hade jag nog inte brytt mig så, så jättemycket, alltså jag hade fortfarande pluggat och sånt, 

men inte så som jag gör nu”. 

Grundskolan 

Mot bakgrund av det vi nu vet om intervjupersonerna tar vi oss under denna rubrik vidare för 

att undersöka hur deras upplevelser av grundskolan har sett ut. Intervjupersonerna berättar om 

positiva erfarenheter av sitt första möte med lärande och undervisning. De ordval som 

återkommer i beskrivningarna av skolan är att det var ”något nytt”, ”nervöst och spännande”, 

”roligt” och ”lätt”. Några av intervjupersonerna beskriver också en känsla av att skolan var 

något allvarligt och viktigt, ”man verkade äldre, det kändes som att man hade lite mer ansvar, 

mer självständig och så här” och att ”lära sig, jag tyckte det var kul att… se nytt, lära nytt 

liksom, allt möjligt som man inte har sett och lärt sig tidigare”. Balotelli förklarar att ”de 

första åren var det mer, jag hängde med för att det var roligt. Jag ville själv lära mig det. Det 

var nåt nytt. Jag såg fram emot det /…/ Ja det var ändå roligt för det var nåt nytt som sagt och 

jag älskar nya saker, experimentera och så”.  

Elevernas berättelser om den första tiden i skolan utgörs inte enbart av positiva erfarenheter. 

Flera av intervjupersonerna berättar också om svårigheter och utsatthet. Sara berättar hur hon 

redan från första klass och fram till att hon började högstadiet utsattes för mobbning av sina 

klasskamrater på grund av sin övervikt. Ibra blev slagen efter skoltid då andra elever retade 

sig på att lärarna favoriserade honom. Anna var också utsatt. Hon berättar att hon nästan inte 

hade några vänner under låg- och mellanstadietiden. För hennes del handlade om att hon 

ansågs ha ”fel” religionstillhörighet. Hon berättar att det hände att de andra eleverna slog och 

spottade på henne. Anna hade även andra svårigheter: ”jag är dyslektiker, så jag minns att jag 

tyckte det var jättejobbigt, speciellt när man skulle läsa högt för klassen. Alltså jag minns att 

jag grät varje gång, för att alla liksom skojade om det”.  

Flera av intervjupersonerna berättar om betydelsefulla lärare som har stöttat dem, 

uppmärksammat deras förmågor och uppmuntrat dem i deras skolarbete. Anna berättar om en 

lärare som har betytt mycket för henne under skoltiden:  

Under låg- och mellanstadiet så var det en lärare som var alltid där för mig och hon 

hjälpte mig igenom så mycket och det var hon som sa också till mig att ’när du ska läsa, 

stanna inte i mitten av ett ord utan läs hela ordet. Det blir mycket lättare’ så hon hjälpte 
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mig på det sättet. Sen så var det mycket, alltså jag pratade alltid med henne om det här 

med problemen i skolan och att barnen inte, alltså att jag aldrig lekte med barnen och 

så. Alltså hon var underbar. Hon hjälpte mig igenom hela grejen.  

Ibra förklarar att han tidigt upplevde en stolthet över att vara duktig i skolan och att lärarna 

ofta beskrev honom som en förebild inför andra elever och skolklasser. Även hans 

klasskamrater var stolta över att ha honom i klassen och de brukade skryta om honom: ”de var 

stolta över det. Så förstår du, över nåt jag gjorde”. Han berättar att hans lågstadielärare också 

skröt om honom inför hans föräldrar:  

Hon bara ’alltså din son är väldigt speciell’ och man minns det när någon har verkligen 

snackat positivt om dig och du känner dig speciell av det. Det är de minnen man har 

egentligen… så hade hon sagt till min pappa. Alltså min pappa var väldigt stolt också 

att ’min tre år’, eller nu när jag gick i förskola, fem sex år gammal, att ’han kan det. 

Han kan det. Läraren snackar positivt om honom’. Så han var väldigt stolt. 

Sara säger så här om sin gamla skola:  

Gamla Skolan
16

 har ett skitkasst rykte i Staden, alltså verkligen. Det är katastrof typ eh 

där var majoriteten invandrare. Killarna skulle alltid… de hade makten över skolan; 

skrek, gapade, vandaliserade och det skrevs typ, varje vecka skrevs det saker om Gamla 

Skolan i tidningen /…/ Jag trivdes skitbra! Jag kom så jävla bra överrens med mina 

lärare. Jag tog skolan verkligen på fullaste allvar och jag trivdes jättejättebra faktiskt 

/…/ Alltså lärarna där hade inte så mycket fördomar /…/ de hade inte alls fördomar, 

de… alltså de bemötte dig så som de hade bemött vem som helst.  

Ibra däremot upplever att lärarna i hans grundskola kunde ha fördomar gentemot vissa elever 

och behandla dem sämre utifrån detta: ”men mot andra då. Inte mot mig, mot andra då…”. 

Han menar att fördomarna inte grundade sig i elevernas bakgrund ”utan mer hur de beter sig, 

hur de snackar”.  

Att bli invandrare i mötet med skolan 

Alexandra, Anna och Balotelli uppger i enkäten att de huvudsakligen pratar svenska i 

hemmet. Alla tre uppger också att de i sin kulturella tillhörighet känner sig mest som svensk, 

men även som tillhörande en annan kultur. I Saras familj pratar man svenska och pashtu 

                                                           
16

 Fingerat namn.  
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ungefär lika mycket och hon har skrivit till en egen ruta i enkäten där hon skriver att hennes 

kulturella tillhörighet består av lika delar svensk och annan kultur. Linn och Xavier pratar 

huvudsakligen ett annat språk i hemmet och upplever sig vara delvis svensk men mest som 

tillhörande en annan kultur. Ibra är den enda av intervjupersonerna som enbart pratar ett annat 

språk än svenska i hemmet och även han upplever sig som delvis svensk, men mest som 

tillhörande en annan kultur. Han beskriver sin känsla av kulturell tillhörighet så här:  

Du kommer aldrig få vara hundra procent. Så just därför, nånstans i tidig ålder så inser 

man att man är inte något egentligen och då kommer det över till känslorna: bestäm 

själv vad du är, vad du känner. Vad jag känner, det är så att jag är en blandning av 

blatte och svensk, förstår du? Jag är inte hundra procent blatte, alltså jag är inte 

hundra procent pakistanier och jag är inte hundra procent svensk. Det är så jag 

känner… 

Han förklarar att känslan av att inte vara svensk framför allt uppstod i mötet med skolan. Han 

säger:  

Det är en känsla man har fått under hela sin barndom, från första dan när man kommer 

in. Till exempel när man börjar ettan så frågar läraren ’var kommer du ifrån?’ Alltså, 

de vet ju att personen är född här till exempel, så frågar de ändå, ’var kommer dina 

föräldrar ifrån?’. När man får den känslan, så känns det nånstans att, med det namnet 

de hör, det utseende de ser, alltså den personen som de ser, så har de det här inne 

[pekar på huvudet] ’nej, den personen är inte svensk’ /…/ och det är därför också vi har 

den känslan. Vi blir uppvuxna med den känslan. 

Alexandra berättar hur klassindelningen i högstadiet baserades på elevernas kunskaper i 

svenska språket och att ”den svenska klassen” också var den klass som ansågs vara bäst:  

Man kan ju gå på svenska som förstaspråk och svenska som andraspråk och så 

hamnade jag i den klassen som fick, alltså man kunde få betyg i svenska som 

förstaspråk, så det tyckte jag var skitbra för då betyder det att min klass var en bra 

klass och det var typ den enda klassen som hade svenskar också. Det var också skit-, det 

var också bra, så det var jag glad över /…/ nej jag tänkte, alltså det är ju bra att de ser 

mig som en… inte svensk, men nån som kan språket och så.  
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Perioder av olust, skolk och droger 

Flera av intervjupersonerna berättar också om perioder under både mellan- och högstadiet då 

de tappade sin ork och motivation för skolan. Ibra, Sara och Anna hade alla en period under 

högstadiet då de helt slutade gå till skolan för att istället testa droger, dricka alkohol eller som 

i Ibras fall bara sitta hemma framför datorn:”nians första termin skolkade jag hela, bara för att 

jag inte orkade mer, för att jag hade varit inne i plugget så jävla mycket. Alltså jag orkade inte 

plugga, förstår du? /…/ jag sov på morgonen. Jag orkade inte resa mig, sov till tolv. Tre 

ibland. Han berättar hur hans föräldrar försökte ”väcka motivationen” igen:  

De visste att ifall vi blir arga på honom så kommer det inte hjälpa men genom att säga 

’du vet själv, du har kämpat’ /…/ ’Fortsätt plugga, du har det i dig! Du kan det! Det är 

inte så att du inte kan och bara skiter i det. Du kan det!’ Så nånstans väckte de och sen 

mina betyg själv väckte mig /…/ att jag fick mycket sämre betyg. Bara för en termin, 

förstör mitt hela liv på grund av en termin. Det är inte värt det, tänkte jag. 

Ibra berättar också om en period i mellanstadiet då han började umgås med de ”stökiga” 

eleverna och att det då var viljan att leva upp till omgivningens positiva förväntningar som 

fick honom att gå tillbaka till att vara skötsam: ”Det var jätteviktigt för mig att fortfarande 

vara den speciella eleven. Du vet så att ’ah han kan!’. Så som det va i förskolan…”.  

Xavier hade också en period i mellanstadiet då han började umgås med de ”stökiga” killarna i 

klassen och prata mycket på lektionerna. Han minns att:   

Det kändes dåligt att föräldrarna skulle veta att jag var så dålig, inte dålig men att jag 

snackade, att jag var på en sån nedgångsperiod eller vad man ska säga /…/ jag ville 

inte att mina föräldrar skulle veta det, alltså bara så, för det kändes så dåligt här inne 

[klappar med handen för hjärtat] ja… men det var ändå bra att de visste för de tog ett 

snack med mig och så ändrades det ändå, så det blev en förändring sen efter. 

Anna berättar om en period i högstadiet: 

Åttan var då jag började röka och började dricka och massa sånt och det var då jag 

sket i skolan helt och hållet. Skolkade så mycket jag kunde. Mina föräldrar var på möte 

med rektorn typ varannan vecka och såna grejer. Men i nian så skötte jag mig, var på 

alla mina lektioner. Höjde mina betyg som fan.  
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Hon berättar att vändningen berodde på ”min mamma liksom som sa att ’du kommer aldrig ha 

nån framtid. Du kommer aldrig kunna tjäna pengar. Du kommer aldrig kunna ha en familj. 

Jag vet inte… jag tog hårt på det ”.  

Etnicitet och segregation 

Då vi diskuterar för- och nackdelar med att inte uppfattas eller känna sig som svensk förklarar 

eleverna att det kan vara en nackdel då personer med invandrarbakgrund ofta diskrimineras på 

arbetsmarknaden: ”jag heter Krajisnik
17

 i efternamn och någon som heter Persson i efternamn 

och vi har precis samma CV och vi söker samma jobb, så kommer förmodlingen han få det 

eller hon”. Xavier förklarar att det också finns en föreställning om att invandrare skulle vara 

”bråkiga”. Han säger: ”Nu för tiden, när man bara säger ordet ’blatte’ eller ’invandrare’ så 

tänker många ’oh shit!’. Förstår du? /…/ alltså, jag vet inte var de har fått en bild av 

invandrare av att de är såna bråkstakar”.  Han menar dock att fördomarna samtidigt motiverar 

honom till att plugga:  

Jag vill motbevisa fördomar. Alltså att jag vill visa att nån med invandrarbakgrund 

verkligen kan, alltså verkligen är, alltså kan få en bra framtid och verkligen kan få en 

bra utbildning och kan vara framgångsrik och så. Det funkar som en motivation också 

faktiskt.  

Det är snarare för- än nackdelar med att ha utländsk bakgrund som lyfts fram av eleverna. 

Balotelli förklarar: 

Det är ju det med framtiden… med utbildning, jobbintervju. Man är ju mångkulturell, 

man har två sidor, språk, man kan alltså ett språk mer än de andra /…/ vi lever ju i en 

värld där det är flera olika folkgrupper, människor och ja, så det är viktigt att vara… 

jag tycker det är viktigt att vara mångkulturell, kunna mycket om, inte bara vara 

ensidig, bara kunna om ett ställe, man kommer inte så långt med det…  

Flera av intervjupersonerna uttrycker också stolthet och kärlek till föräldrarnas hemland och 

några benämner det som sitt eget hemland. De berättar gärna om landets traditioner, historia 

eller geografiska förhållanden. Ibra berättar hur han tidigt fick förklara för sina fröknar varför 

han kunde tala engelska redan i lågstadiet:  

                                                           
17

 Fingerat namn 
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Jag kommer ju från Pakistan, så för cirka sjuttio-åttio år sen var det ju inte Pakistan. 

Det var Indien då och Indien under 1800-talet var ju, alltså England hade sina kolonier 

där. Storbritannien… så det är mycket engelska som man har fått in därifrån också 

Fler av intervjupersoner har varit i föräldrarnas hemland och några åker dit årligen. Linn 

berättar hur hennes släktingar i Serbien är måna om att hon har kunskap om landets historia 

och politik. Hennes jämnåriga kusiner brukar ibland reta henne om hon inte känner till namnet 

på vissa artister eller politiker i Serbien. Balotelli förklarar hur hans somaliska bakgrund har 

underlättat för honom i studiesammanhang: 

Som jag sa tidigare, jag tror att om man har en bakgrund från ett annat land eller en 

annan kultur då är man inte ensidig. Man kan lite andra saker som de andra inte kan.  

Jag tror man är lite mer allmänbildad när man är i de yngre åldrarna. 

Några av intervjupersonerna har också släkt i andra länder förutom hemlandet, vilket innebär 

att de besöker ett flertal olika länder varje år. Under Saras uppväxt har hennes pappa varit 

engagerad i kulturföreningar och kommittéer som är knutna till hemlandet Afghanistan och 

Sara är själv engagerad i flera av dessa idag. Den enda av intervjupersonerna som inte säger 

sig uppleva någon tillhörighet till sitt hemland är Anna, också den enda av intervjupersonerna 

som är född i föräldrarnas ursprungsland. ”Nej… jag hade hellre sagt att jag är invandrare än 

att jag är irakier, för jag känner ingen samhörighet alls till Irak. Alltså det enda jag kan är 

språket och det slutar där”.  

Eleverna hänvisar vid flera tillfällen till de förhållanden som deras föräldrar kommer ifrån och 

förklarar att där inte finns samma möjligheter att utbilda sig som i Sverige. De förklarar att de 

därför känner en viss skyldighet inför föräldrarna att ta tillvara på de möjligheter till 

utbildning som finns i Sverige. Balotelli förklarar: ”Våra föräldrar är uppvuxna i ett annat 

land och när de kom till Sverige så ser de, alltså vi får gratis skola, gratis vård och de tänker 

’man måste utnyttja det till hundra procent’ och det är en gåva vi har fått från dem, ja det är en 

gåva vi har fått”. Sara säger att: ”Alltså mina föräldrar är verkligen så här, för att de själva 

inte fick chansen att verkligen utbilda sig helt och hållet, så har de alltid varit såna ’nu har ni 

chansen liksom, ni har all tid och chans i världen som vi inte hade”. Ibra känner också att 

”alltså, de möjligheter du får här, jag förstår inte varför man inte utnyttjar de helt enkelt. Mina 

föräldrar säger alltid att ’de möjligheter du har, glöm inte bort att de inte finns i Pakistan’”. 
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Intervjupersonerna menar att fördomar gentemot invandrare ofta grundar sig i en kombination 

av att ha utländsk bakgrund och vara bosatt i en segregerad stadsdel. ”Svenskhet” är inte bara 

ett resultat av etnicitet utan också bostadsområde. Linn berättar om vad hon kallar 

”försvenskade invandrare”: ”jag tror det liksom är mest tjejer och killar som bor i utkanten av 

stan, där det finns mer svenskar och det är… det är lite finare områden och man anpassar sig 

ju”. 

Några intervjupersoner förklarar också att ungdomar i bostadsområdet har fungerat som 

omvända förebilder för dem. Det är gamla vänner eller andra ungdomar som har börjat 

använda droger eller ägnar sig åt kriminell verksamhet och som de anser vara ett varnande 

exempel på hur det kan gå om man väljer att inte satsa på skolan. Balotelli berättar om de 

omvända förbilder som blev en viktig drivkraft för honom:  

Jag satsade på skolan, inte bara för att… alltså man ser vad som händer med de andra. 

När jag gick i min skola så var vi många som bodde, vi bodde i samma område och 

vissa var två tre år äldre, så ser man vad som hände med dem efter högskolan, 

högstadiet menar jag, så ser man de hänga utanför nån kiosk eller affär, så vill man 

inte bli samma som dem… 

Anna berättar om en vän som fick henne att inse värdet av att utbilda sig: 

Sen så blev min kompis en knarkare, åkte in och ut från rehab och alltså hon mådde inte 

alls bra. Så jag bara tänkte att ’nej jag vill inte att mitt liv ska se ut så, så det var på 

grund av henne som jag liksom vände om. Alltså det var liksom ’nej, jag vill INTE leva 

det livet’.  
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Sammanfattning 

Vi har nu fått veta att eleverna kommer från familjer som, trots varierande klassbakgrund, 

antar en ”utbildningsstrategi” i den bemärkelsen att de stöttar och uppmuntrar sina barn i 

deras studier. För flera av eleverna innebär också släkten ett starkt stöd. De har med sig en 

positiv inställning till kunskap och utbildning när de börjar skolan och blir där bemötta av 

lärare som uppmärksammar deras intresse för studier. De får beröm av och möter positiva 

förväntningar från såväl klasskamrater och lärare som familj och släktingar. Eleverna tycker 

att skolan är rolig och lätt. Under tiden i grundskolan har dock flera av dem upplevt perioder 

då de förlorat ork och motivation. Då har framför allt föräldrarna varit ett viktigt stöd som har 

uppmuntrat och påmint dem om värdet av en utbildning.  

I mötet med skolan blir eleverna på ett mer påtagligt sätt än tidigare varse om att de inte är 

”svenskar”. De upplever också att det finns en föreställning om att invandrare skulle vara mer 

”bråkiga” än svenska elever. Eleverna beskriver samtidigt många fördelar med att ha utländsk 

bakgrund och upplever en stolthet över och samhörighet med föräldrarnas hemland. De har 

ofta mycket kunskap om landet och en uppfattning om att där inte finns samma möjligheter att 

utbilda sig. Det motiverar dem till att ta vara på sin studietid. Deras framtidsdrömmar är 

förenade med höga skolprestationer. De är beresta och pratar minst två språk flytande.  

Under nästa rubrik ska jag med hjälp av bland annat Bourdieu och Ahmed utveckla 

resonemang och argument för hur de ovan beskrivna resurserna har bidragit till elevernas 

framgångsrika skolprestationer. Jag använder mig också av kultursociologen Paul Willis 

klassiska studie Fostran till lönearbete (1991), som är en etnografisk beskrivning av en 

klassreproduktion. Hans etnografi blir ett viktigt komplement till Bourdieus mer teoretiska 

bidrag. Jag använder främst Willis som en jämförelse mellan hans empiri och min egen. Hans 

tolkningar av sitt material hjälper mig att öka förståelsen för min egen empiri.   
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Resurser som kapitalformer 

I den analys som nu följer ges en djupare förståelse för hur de resurser som har kunnat 

urskiljas i det empiriska avsnittet verkar positivt på elevernas studieresultat. Analysen bygger 

på en typifiering av dessa resurser. Användningen av idealtyper innebär att indelningen inte är 

klart avgränsad och åtskild i empirin. Syftet är att de ska fungera som redskap för mig i min 

analys, upprätthålla en struktur i texten samt öka läsarens förståelse för mina slutsatser.  

I konstruktionen av idealtyperna utgår jag från Bourdieus teori om kulturellt kapital. Jag 

utvecklar hans begrepp för att anpassa det till en mångkulturell skolkontext i Sverige. Jag 

delar in det kulturella kapitalet i tre idealtyper: transnationellt och etniskt kapital samt 

mångfaldskapital. De tre kapitalformerna samverkar på så sätt att innehav av ett kapital kan 

förstärka effekterna av de andra.  

Transnationellt kapital 

Under denna rubrik presenteras de förutsättningar som har gynnat elevernas studieprestationer 

och som jag har valt att kalla för transnationellt kapital. Det är resurser som är värdefulla 

inom utbildningsfältet oberoende av i vilket utvecklat samhälle individen befinner sig. Därav 

namnet transnationellt.  

Eleverna uppger, både i enkätsvar och i intervjuer, att deras föräldrar är engagerade i deras 

skolgång och positivt inställda till skolan och utbildning. De upplever sig alla få stöd och 

uppmuntran hemifrån av föräldrar och äldre syskon. Flera av intervjupersonerna har även 

släktingar och/eller lärare som uppmuntrar och stöttar dem i deras studier.  

Enligt Bourdieu bör familjens värderingar ha haft en viktig inverkan på elevernas habitus på 

så sätt att de har ärvt familjens syn på utbildning. Föräldrarnas positiva inställning kan också 

sägas vara den största skillnaden mellan mina intervjupersoner och ”the lads” – de tolv 

arbetarklasspojkar som Willis (1991) följer under deras tid i grundskolan. ”The lads” uppvisar 

en motståndskultur som helt motsätter sig de värden och den praktik som skolan 

representerar. De tar tydligt avstånd från teoretisk kunskap och ger uttryck för en 

arbetarkultur lik den deras föräldrar deltar i på fabriksgolvet om dagarna – en kultur som står i 

motsättning till de medelklassvärden som skolan utgår ifrån. ”The lads” beskrivs ha ärvt från 

sina föräldrar en ”antiintellektualism” (Lindberg 1991), ett avståndstagande från teoretiska 

kunskaper. Eleverna i min studie ser istället utbildning som något viktigt och självklart. Sara 
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berättar att hon hade en känsla av att det var vuxet och ansvarsfullt att börja skolan vilket kan 

antas vara förenat med den syn på utbildning som har förmedlats av hennes föräldrar och 

släktingar. Flera av eleverna upplever också kunskap som något eftersträvansvärt. Ibras 

uttalande nedan är ett bra exempel: 

Man vill bara lära sig mer och mer så att man allmänt eller bland andra kan snacka. 

Inte så att man är helt tyst och inte har en aning om nåt, så att om någon frågar till 

exempel mig då om något och så är jag helt tyst och inte vet något. Det känns inte bra 

då.  

Förutom uppmuntran och stöd finns det ytterligare präglingseffekter som Bourdieu (1991) 

lägger vikt vid som en del av familjens reproduktionsstrategi; en mer omedveten prägling av 

habitus som innebär att kunna föra sig och tala på ett sätt som värderas inom utbildningsfältet. 

Det kan vara ett sätt att fostra barnen som innebär att de får lära sig att sitta stilla, vara tysta 

och lyssna när någon annan talar, ha respekt för auktoriteter etcetera. Språk och bildning är 

ytterligare överförbara resurser som gynnar barnen på utbildningsfältet. Den positiva 

särbehandling och de förväntningar som eleverna möter från lärarna grundar sig med stor 

sannolikhet just på deras förmåga att kunna uppföra sig på ett sätt som lärarna uppskattar och 

förväntar sig. Ibra förklarar själv att lärarnas bemötande grundar sig i hur eleverna ”beter sig, 

hur de snackar”.  

Bourdieu (2008) menar att personer har en förmåga att uttrycka sig i skilda termer beroende 

på klassbakgrund, och att ett visst sätt att uttrycka sig gynnar ett tänkande som senare 

premieras i skolan. Ulf Lindberg skriver i förordet av Fostran till lönearbete, i likhet med 

Bourdieu, att de vardagsbegrepp som används av de högre klasserna har ”en komplex, 

abstraktare struktur och bidrar till att skilja ord från handling” (1991:10), vilket gynnar dessa 

barn i skolan.  

Detta är effekter som är svåra för mig som utomstående forskare att redogöra för och kan 

därför bara antas med föräldrarnas utbildningsnivå som indikator. Xavier, Balotelli och Anna 

kommer från familjer där föräldrarna har eftergymnasial utbildning. Alla tre har dessutom en 

mamma som arbetar inom eller i nära anslutning till utbildningsfältet. Även Saras mamma då 

hon arbetar som förskollärare kan antas vara bärare av ett visst kulturellt kapital som då det 

överförs till barnen blir en resurs i skolsammanhang. En tät kontakt med utbildade släktingar, 

som i Saras och Annas fall, kan också bidra med liknande präglingseffekter.   
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Positiva förväntningar ingår som en viktig del i det stöd som intervjupersonerna får från sina 

föräldrar. Eleverna berättar också om positiva förväntningar från lärare i grundskolan och 

förklarar att de var omtyckta och ansågs vara duktiga och skötsamma. Vikten av positiva 

förväntningar har tidigare poängterats i flera studier och det är också något som Hattie (2009) 

uppmärksammar. Han citerar en studie av Hong & Ho: ”ju högre förhoppningar och 

förväntningar hos föräldrarna i relation till barnets studieprestationer ju högre blir studentens 

egna förväntningar på sina studieprestationer och, slutligen, ju större studieframgångar”
18

 

(ibid:69). Detsamma bör gälla förväntningar från lärare och klasskamrater.  

Broady menar att Bourdieu, åtminstone i sina tidiga utbildningssociologiska studier, också 

hade en hypotes om att ”människor internaliserar sina objektiva framtidsutsikter och därav 

skapar sig en subjektiv horisont av möjligheter, vilken stakar ut gränserna för de planer som 

för samma människor framstår som tänkbara och realiserbara” (Broady 1990:241). Min 

uppfattning är att denna internalisering grundar sig i att barn till lågutbildade föräldrar, som i 

någon form av ”objektiv” mening också har mindre möjligheter att göra skolkarriär, i större 

utsträckning är omgivna av personer med lägre utbildningsnivå. Personer med en låg 

utbildningsnivå bor ofta i bostadsområden där majoriteten av invånarna är lågutbildade. De 

umgås inte heller med högutbildade personer eftersom de ofta inte har något gemensamt 

(Bourdieu 1995). Därmed framstår en högre utbildning inte som lika naturlig för deras barn 

som för barn som är omgivna av högutbildade personer. Detsamma bör gälla yrke. För barn 

som är omgivna av personer med lågbetalda jobb göds inte drömmar om att bli läkare eller 

advokat lika naturligt som för barn som har föräldrar eller släktingar inom dessa yrken.   

Intervjupersonernas ”subjektiva horisont av möjligheter” riskerar att påverkas negativt av att 

de är bosatta i segregerade områden där endast en liten andel av invånarna är utbildade och 

förvärvsarbetar. Dessutom riskerar de att påverkas, likt ungdomarna i Sernhedes studie (2009) 

av de dystra framtidsutsikter som existerar för invandrarungdomar från dessa stadsdelar. 

Under intervjuerna är det dock tydligt att elevernas ”horisonter”, under grundskoletiden såväl 

som idag, verkar ha upplevts som vida och positiva. De har burit med sig drömmar om och 

haft siktet inställt på att bli veterinärer, läkare eller på annat sätt kunna ordna en ”bra och 

trygg framtid” för sig själva. Min förklaring är att de har arbetande och utbildade föräldrar 

och/eller släktingar. Flera av dem säger också själva att det är just släktingar eller föräldrar 

som har inspirerat dem till att drömma om ett specifikt yrke.  
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Denna ”subjektiva horistont av möjligheter” är också en avgörande skillnad mellan mina 

intervjupersoner och Willis’s. ”The lads” beskrivs som ovilliga, men också som att de inte 

tror sig kunna, uppnå ett annat yrke än det som väntar på fabriken. De ”går inte på myten om 

allas lika chanser” (Lindberg 1991:30).  

För att det transnationella kapitalet ska få de effekter för studieresultatet som beskrivs ovan 

bör det kompletteras med ytterligare en kapitalart: det etniska kapitalet.  

Etniskt kapital  

Till skillnad från det transnationella kapitalet är det etniska kapitalet förenat med den 

normerande etniciteten i ett specifikt land. I en svensk kontext handlar det om ett kapital av 

”svenskhet”. Med ”svenskhet” menas det svenska språket, verbalt och kroppsligt, och ett sätt 

att värdera och bete sig som kan sägas känneteckna svensk norm. Med Ahmeds ord skulle det 

heta ”stilar, möjligheter, strävanden, tekniker och vanor” som associeras med ”svenskhet” 

(Ahmed 2010:55). Ett etnifierat habitus kan liknas vid Bourdieus klasshabitus. Ett svenskt 

habitus är ofta en naturlig och införlivad del hos personer som är födda i Sverige av 

svenskfödda föräldrar. Däremot kan det vara svårare att hantera för elever som är 

utlandsfödda eller av annan anledning har lite erfarenhet av ”svenskhet”. Vithet kan också 

enligt Ahmed (2010:55) vara ”en effekt av närhet eller kontakt”. På samma sätt menar mina 

informanter också att ”svenskhet” är förknippat med bostadsområde och att ungdomar med 

invandrarbakrund som är uppvuxna i svensktäta områden ofta är ”försvenskade”.  

Tidigare studier har visat att lärare och övrig personal på utbildningsfältet ofta associerar 

”svenskhet” med framgångsrika skolprestationer och att elever med invandrarbakgrund ofta 

förknippas med svårigheter, bråk och kriminalitet. Det verkar också finnas en föreställning 

om att ”svenskhet” är något eftersträvansvärt (Bunar 2001a, Runfors 2004, Sernhede 2009). 

Det svenska utbildningssystemet skulle därmed kunna sägas vara inbäddat i menings- och 

känslostrukturer som värderar ”svenskhet” till att verka som symboliskt kapital. Den resurs 

som jag har valt att kalla för etniskt kapital kännetecknas av elevernas möjligheter att möta de 

förväntningar på ”svenskhet” som utbildningssystemet upprätthåller.  

Mina informanter ger också uttryck för liknande föreställningar. Xavier berättar att invandrare 

ofta förknippas med bråk och Alexandra förklarar att klassen med ”flest svenskar” var ”den 

bästa klassen”. Ett annat exempel på hur ”svenskhet” associeras med specifika ”stilar och 

vanor” är då Alexandra berättar att ”jag får en känsla av att mina kompisar uppfattar mig som 
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halvt försvenskad”. Själv tror hon att det beror på att: ” jag är typ mycket lugnare än vad de är 

och så”. Att ”vara lugn” förknippas med ”svenskhet” och att ”vara lugn” är något som kan 

antas verka som symboliskt kapital i studiesammanhang.  

Bourdieu förklarar språket som det i särklass viktigaste kapital en elev kan ha med sig till 

skolan. Han ser den pedagogiska undervisningen som överföring av information där mängden 

information som överförs är beroende av utsändarens och mottagarens närhet i språklig 

förmåga (Bourdieu 2008). Då undervisningsspråket i svenska skolor är svenska blir elevernas 

förmåga att förstå, inte bara språket i sig, utan även det sätt på vilket en vuxen kvinna eller 

man ofta med svensk bakgrund och eftergymnasial utbildning talar svenska, avgörande för 

deras förmåga att tillgodogöra sig undervisningen.  

Förmågan att hantera det svenska språket innebär även en förståelse för det kroppsspråk, de 

sociala koder och beteendenormer som är typiska för Sverige; det som i tidigare studier har 

kallats för ”den svenska skolkulturen” (Tallberg Broman m.fl. 2002). En elev som hanterar 

”svenskhet” kan antas bli annorlunda bemött och erhålla andra förväntningar av lärare och 

personal i skolan jämfört med en elev som inte gör det. En elev som hanterar ”svenskhet” bör 

dessutom känna sig mer bekväm tillsammans med lärare och med hur information överförs i 

undervisningssammanhang.  

Med hänvisning till vad Kamali (2005) skriver om svenska språkets betydelse för 

invandrarelever och hans uppfattning att forskning har tillmätt språket allt för stor vikt vill jag 

poängtera att frågan är komplex och inte enbart kan avgöras genom att mäta språkkunskaper. 

Det handlar också om förväntningar och bemötande hos lärare (Hattie 2009, Skolverket 

2009). En nyanländ invandrare som av läraren uppfattas prata bra svenska i relation till sin tid 

i Sverige kan vinna anseende av att vara en lärande elev. Det i sin tur får betydelse för elevens 

förväntningar på sig själv och sina studieprestationer. Anna berättar att hon möttes av positiva 

förväntningar från hennes lärare då hon började i högstadiet: ”jag minns att min lärare sa att 

min svenska var bra för att nyss ha kommit ur ’Förorten’
19

 typ”.  

Xavier, Balotelli, Anna och Sara har alla mammor som undervisar i skola eller förskola i 

Sverige. Det bör betyda att etniskt kapital och kunskap om ”svensk skolkultur” har överförts 

inom familjen. Balotelli, Anna och Alexandra pratar mestadels svenska med sina familjer och 

även Sara, Linn och Xavier pratar till viss del svenska hemma. Flera av intervjupersonerna 

har under uppväxten och fram till idag varit aktiva i olika fritidsaktiviteter och föreningar 
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 När intervjupersonerna namnger sin stadsdel fingerar jag namnet och kallar den för ”Förorten”.   
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vilket också bör ha utökat deras kapital av ”svenskhet”. Barnen har genom fritidsaktiviteter 

kommit i kontakt med vuxna svenskar och på så sätt lärt sig att behärska och känna sig 

bekväma med det svenska språket och de ”stilar, möjligheter, strävanden, tekniker och vanor” 

(Ahmed 2010:55) som associeras med ”svenskhet”. Detta har sedan fungerat som symboliskt 

kapital i deras möte med skolan.  

Mångfaldskapital 

Eleverna har föräldrar som har migrerat till Sverige och de har själva sedan de var små 

kategoriserats som invandrare av sin omgivning. De är uppvuxna i stadsdelar och har gått i 

skolor där majoriteten av invånarna och eleverna har utländsk bakgrund: de är uppvuxna med 

kulturell mångfald. Det är faktorer som i studiens inledning beskrivs vara förenade med låga 

studieresultat. Under denna rubrik visar jag hur dessa faktorer också kan fungera som 

resurser. För att ett mångfaldskapital ska få genomslagskraft krävs dock ofta att det 

kombineras med ett transnationellt och/eller etniskt kapital.  

De flesta av intervjupersonerna besöker ofta det de kallar för sitt hemland, ibland årligen. 

Flera av dem besöker även andra länder som ligger på väg till eller i närheten av hemlandet. 

Även Anna, trots avståndstagandet gentemot sitt födelseland, har varit och besökt släktingar i 

Mellanöstern. De resor som barnen har gjort som ett resultat av sitt urspung bör ha bidragit till 

den typ av kulturellt kapital eller ”bildningskapital” som Bourdieu (1991) menar är gångbart i 

skolan. De har erfarenhet av och kunskap om världen. De har också en vana av att anpassa sig 

till främmande miljöer och nya sociala situationer. Balotelli berättar om en strategi han 

använder då han befinner sig i en ny miljö: först är han lite tillbakadragen och studerar noga 

sin omgivning ”kollar, vad är det han gör? Vad är det hon gör? Vilka vanor har de?” för att 

sen lättare kunna ta plats och bli en del i gemenskapen.  

Oavsett om det är medvetna eller omedvetna strategier, så kan man tänka sig att barn som är 

vana att röra sig i omväxlande miljöer också lättare anpassar sig efter de normer och 

beteenderegler som de senare möter i en ny miljö som skolan. Flera av intervjupersonerna 

beskriver också skolstarten i grundskolan som just något ”nytt och spännande”. Ordet ”nytt” 

används ofta i deras berättelser och de ger det en positiv innebörd. Denna hypotes stämmer 

överrens med Hatties studie (2009:47) som visar att ”öppenhet inför upplevelser” har en 

positiv verkan på elevers studieresultat.  
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Intervjupersonernas familjer och släktingar är också måna om att barnen ska ha goda 

kunskaper om sitt ursprungsland. Det innebär att de tidigt har fått erfarenhet av en mer 

formell kunskapsförmedling liknande den de möter i skolan. Denna kunskap är ett 

”bildningskapital” som vanligtvis kommer av familjens utbildningsstrategi (Bourdieu 1991). 

Skillnaden är att det ”sociala vara” som familjerna i detta fall ämnar bevara inte är klass utan 

etnicitet. Den positiva verkan av bildningen bör dock vara den samma. Kunskapen har ett 

värde på utbildningsfältet som gör att den fungerar som kulturellt kapital. En elev uppfattas 

som bildad då hon eller han har kunskap om geografi, politik, historiska händelser etcetera. 

Denna bildning bör innebära dels att eleverna har erfarenhet av och därmed är mer mottagliga 

för den typen av formell kunskap som förmedlas i skolan dels att de blir bemötta av lärarna 

med högre förväntningar.  

Under rubriken Transnationellt kapital skrev jag om ”individens subjektiva horisont av 

möjligheter” (Broady 1990:241). Alltså de möjligheter en individ upplever sig ha och hur hon 

eller han planerar och sätter upp mål för sig själv i överrensstämmelse med dem. Både 

Sernhede (2009) och Bunar (2001a) skriver om hur dessa ”horisonter” ofta upplevs som 

dystra och med små möjligheter av de ungdomar som är bosatta och går i skolan i 

bostadsområden likt de mina intervjupersoner är uppvuxna i. Ändå ser eleverna i min studie 

ljust på och har höga förväntningar på sina framtidsutsikter.  

Jag har tidigare förklarat detta med att de är omgivna av föräldrar och släktingar som jobbar 

och är utbildade. Jag tror dessutom att föräldrarnas upplevelse av sin situation i Sverige är av 

betydelse. Det handlar om vilket perspektiv på Sverige och sina möjligheter här som barnen 

får överfört från sina föräldrar och som sedan blir en del av deras eget habitus. För de 

föräldrar som tar fasta på förlusten av kapital; ekonomiskt, kulturellt och socialt, och jämför 

sin situation med den för infödda svenskar ter sig möjligheterna som små. Men för de 

föräldrar som istället jämför sin situation med hur den skulle se ut i hemlandet ter sig 

möjligheterna som fler. Detta blir tydligt då eleverna själva poängterar att de möjligheter som 

finns i Sverige inte finns i föräldrarnas hemland. De berättar att det är något som deras 

föräldrar brukar påminna dem om och som de själva blir medvetna om när de besöker landet.  

Den subjektiva horisonten av möjligheter kan även tänkas ha breddats på andra sätt som ett 

resultat av elevernas mångfaldskapital. Ett exempel är de planer som flera av eleverna har på 

att flytta utomlands för att studera. Intervjupersonernas vana att resa mellan olika länder och 

med vänner och släktingar spridda över världen blir alternativet att bosätta sig utomlands 



55 
 

under några år inte så främmande. Anna förklarar att hon helt förlorade sin motivation i 

årskurs åtta när hon insåg att hon aldrig skulle kunna nå de betyg som krävs för att komma in 

på en läkarlinje i Sverige. För henne blev kunskapen om en läkarlinje i Estland, som det var 

lättare att bli antagen till, avgörande för hennes beslut att satsa på skolan igen.  

Omvända förebilder i bostadsområdet, i form av ungdomar som ägnar sig åt kriminalitet 

istället för att satsa på skolan, har fungerat som en mobiliserande kraft för intervjupersonerna. 

De är positionerade med en närhet till å ena sidan högutbildade, arbetande människor som 

lever det liv de själva en dag drömmer om att uppnå å andra sidan ungdomar som har hoppat 

av skolan och som nu ”hänger utanför nån kiosk” och har ”börjat knarka”. Därför blir 

föräldrarnas uppmaning och deras egen uppfattning att utbildning är viktigt mer påtaglig. 

Detta är också en viktig skillnad mellan mina intervjupersoner och ”the lads”. De vänner till 

”ladsen” som valde att inte att fortsätta med skolan fick ofta jobb i fabriken. Det innebar 

pengar och en gemenskap i arbetarkollektivet. För de ungdomar som väljer bort skolan idag 

väntar ofta arbetslöshet och motsvarigheten till arbetarkollektivet är en tuff gatukultur 

(Lalander 2009). Gatukulturen kräver ett specifikt symboliskt kapital i utbyte mot en plats i 

gemenskapen och är därför inte tillgänglig för någon som saknar detta kapital. De alternativ 

som finns till skolan är därmed inte lika åtråvärda som de var för ”the lads”.   

Jag menar också att det till viss del har gynnat eleverna att gå i en mångkulturell grundskola. 

Ett kapital får genomslagskraft endast på de fält där majoriteten av aktörer saknar samma 

kapital. Jag vill argumentera för att det samma gäller skolkontexten; ett kapital får bäst 

genomslagskraft i en skolkontext där majoriteten av elever saknar samma kapital. Denna tes 

får stöd i studiens andra analys
20

. I en skola där majoriteten av eleverna är högpresterande, har 

högutbildade föräldrar och ett stort kapital av ”svenskhet” möts inte eleverna med samma 

höga förväntningar som de gjorde i de invandrartäta grundskolorna där majoriteten av 

eleverna saknade kapital. De låga förväntningar som finns bland skolans personal på 

invandrarelever kan stärka de elever som, till exempel genom ett kapital av ”svenskhet”, 

skiljer sig från den stereotypa bilden av en invandrarelev. Dessa elever utvecklar en stolthet 

och uppfattning om sig själva av att vara lärande individer. Det höjer deras egna och andras 

förväntningar, vilket resulterar i högre studieresultat. 

Xavier uttrycker en ilska över att invandrare ofta förknippas med problem och kriminalitet. 

Han berättar också hur det har fungerat som en viktig motivation för honom: han strävar efter 
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framgång för att ta revansch mot det motstånd hans invandrarbakgrund utgör. Jag vill noga 

poängtera att maktstrukturer i form av klass, genus och etncitet inte bör framställas som 

positiva. Bunar (2001a) och Sernhede (2009) visar hur den dominerande diskursen om 

förorten påverkar elever negativt. Jag visar hur den kan fungera som drivkraft för de få elever 

som, med hjälp av ett transnationellt och/eller etniskt kapital, lyckas bryta mönstret. Jag 

återkommer till denna hypotes i studiens andra analys.  

Slutsatser 

Jag har nu kunnat urskilja ett antal resurser som har gjort det möjligt för eleverna att 

undkomma de negativa effekterna av en etnisk skolsegregation. I mina analytiska slutsatser 

använder jag Bourdieus begrepp och delar upp resurserna i ”präglingseffekter” och ”effekter 

av livsbanan”. Bourdieu (1991) poängterar att ”präglingseffekter” och ”effekter av livsbanan” 

inte är helt åtskilda och att de senare ofta påverkas av de förra.  Präglingseffekterna är de 

resurser som bortom elevernas egen förståelse har påverkat dem, ofta under en längre tid, och 

som blivit en naturlig del av dem själva. Präglingseffekterna består av: (a) högutbildade 

föräldrar/släktingar, (b) förvärvsarbetande föräldrar, (c) föräldrar/släktingar som värderar 

utbildning, (d) positiva förväntningar från föräldrar/släktingar (e) tvåspråkighet där svenska 

talas i hemmet, (f) erfarenhet av organiserade fritidsaktiviteter, (g) världsvana och (h) tidig 

erfarenhet av formell kunskapsförmedling. 

Dessa resurser kan antas ha präglat intervjupersonernas habitus på ett sätt som gör att de 

upplever skolan vara en arena för dem; en plats de kan anpassa sig till och förstå syftet med. 

Det är resurser som förser dem med en uppfattning om att utbildning är någonting viktigt och 

allvarligt. Det har försett dem med en införlivad kunskap om hur man bör bete sig i mötet 

med vuxna människor, i mötet med ”svenskhet” och i mötet med undervisning och lärande.  

De resurser som är effekter av elevernas ”livsbana” är eleverna själva ofta medvetna om och 

berättar om som viktiga motivations- och inspirationsfaktorer. Det är resurser som har fått 

eleverna att vilja ta vara på möjligheten att få en bra utbildning, satsa på höga betyg och 

plugga även i perioder då det har varit svårt. Dessa resurser har också fungerat som 

”fallskärmar” under perioder då eleverna har upplevt motgångar och, i avsaknad av dessa 

resurser, annars hade riskerat att prestera sämre eller i vissa fall hoppa av skolan. 

Resurserna från ”livsbanan” består av (i) stöttande och uppmuntrande föräldrar, (j) stöttande 

och uppmuntrande lärare (k) en skolkontext som har bidragit till en positiv självuppfattning i 
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relation till lärande (l) en bred subjektiv horisont av möjligheter med tydliga mål och 

drömmar och (m) en tydlig bild av vilken skillnad utbildning kan göra för deras egen 

livskvalitet.  

Avslutningsvis vill jag citera Hattie från ett avsnitt i hans studie då han undersöker 

individuella framgångsfaktorer. Han skriver att ”viljan att investera i lärande, att vinna 

anseende som en lärande individ, och att visa öppenhet gentemot upplevelser är de 

huvudsakliga faktorer som relaterar till framgång” (2009:47). Jag har i föregående avsnitt 

visat hur en samverkan mellan elevernas transnationella och etniska kapital samt deras 

mångfaldskapital har åstadkommit de tre faktorer som Hattie pekar ut som avgörande 

framgångsfaktorer.  
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Övergången  

Jag har nu kunnat visa hur eleverna inför övergången från grundskolan till gymnasiet har 

såväl resurser och framgångsrika skolprestationer som motivationen att lyckas. De har också 

förväntningar från sig själva och andra att framgångarna ska fortsätta i gymnasiet. På 

Akademin studerar drygt 800 elever. Skolan består av en naturvetenskaplig och en 

samhällsvetenskaplig linje och ligger centralt belägen i en svensk storstad. På de nationella 

kunskapsproven presterar Akademins elever över riksgenomsnittet för elever på en 

naturvetenskaplig linje. En sammanställning av genomsnittliga betygspoäng på Sveriges 

gymnasieskolor visar också att Akademin har legat övet rikssnittet under alla de fem år som 

redovisas i sammanställningen (Skolverket.se SIRIS 2012). I tabell 1.3 presenteras en 

jämförelse mellan Akademin och Sveriges genomsnittsresultat på nationella kursprov i 

engelska, matte och svenska från vårterminen 2010 (ibid).  

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I tabellen kan vi se att en majoritet av eleverna på Akademin fick högsta betyg på de 

nationella proven i engelska och matte 2010. I matte fick hälften av alla elever Mvg. Ungefär 

en av tio elever blev godkänd i engelska, matte och svenska. Inte en enda blev underkänd. 

I tabell 1.4 redovisas skolans elevsammansättning läsåret 2010/2011 (ibid).  

  

Tabell 1.3. Resultat från nationella kursprov, våren 2010. 

Sifforna står för andelar i procent. 

 

  Akademin   Riket  

Betyg EngA MaA SvB EngA MaA SvB 

IG - - - 1 3 1 

G 14 9 11 14 18 21 

VG 42 41 63 50 45 54 

MVG 44 50 26 35 33 23 
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Tabell 1.4. Akademins elevsammansättning, läsåret 2010/2011 

 Antal 

elever 

Andel 

kvinnor 

(%) 

Andel m. 

utl. 

bakgrund 

(%) 

Andel 

högutbild. 

föräldrar 

(%)

  

Totalt, samtliga program 831 60 30 74 

Individuellt program 24 50 100 50 

Naturvetenskapsprogrammet 412 50 35 77 

Samhällsvetenskapsprogrammet 369 73 16 73 

Specialutformat program 26 46 65 62 

 

I tabellen kan vi se att knappt tre av tio elever på Akademin har invandrarbakgrund och 75 

procent av eleverna har högutbildade föräldrar. Elever med utländsk bakgrund är 

överrepresenterade på de individuella och specialutformade programmen. På det individuella 

programmet har samtliga elever utländsk bakgrund och drygt hälften på det specialutformade. 

Dessa program har också lägst andel elever med högutbildade föräldrar. Balotelli, Linn och 

Sara söker in till Akademins treåriga naturvetenskapliga program. Ibra, Xavier, Alexandra 

och Anna söker till det specialutformade fyraåriga programmet. När jag träffar de sju eleverna 

läser samtliga sin sista termin på det fyraåriga naturvetenskapliga programmet. 

De resurser vi tidigare kunde urskilja främjade intervjupersonerna i en skolkontext där 

majoriteten av eleverna hade invandrarbakgrund, lågutbildade föräldrar och vars 

skolprestationer var sämre än riksgenomsnittet. Men vad händer då eleverna börjar i en skola 

där majoriteten av eleverna istället har svensk bakgrund, högutbildade föräldrar och presterar 

över rikssnittet? I det empiriska avsnitt som följer ges svar på hur eleverna upplever 

övergången och hur deras skolprestationer har förändrats sedan högstadiet. Därefter följer en 

analys som uppfyller det bredare syftet att förstå hur elevernas tidigare resurser verkar i en ny 

skolkontext.  

Detta empiriska avsnitt utgår i större utsträckning än det tidigare från de fyra 

gruppintervjuerna. Det innebär att ytterligare fyra intervjupersoner tillkommer. Det är Imre 

som är född i Ungern och kom till Sverige för fyra år sedan. Han började på Akademins 

IVIK-program
21

 och övergick sedan till det fyraåriga naturvetenskapliga programmet. Det är 

Quaresma vars föräldrar kommer från Afghanistan och Salman som är född i Afghanistan och 

                                                           
21

 IVIK är en förkortning för Introduktionsutbildning för nyanlända elever inom ramen för gymnasieskolans 

individuella program.  
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kom till Sverige då han var 11 år. Annika har föräldrar som har invandrat från Libanon. De 

fyra eleverna har gått i grundskolor där majoriteten av eleverna har invandrarbakgrund och 

låga studieresultat. Det är dock fortfarande de sju eleverna Balotelli, Xavier, Ibra, Alexandra, 

Anna, Linn och Sara som vi i huvudsak ska följa även i detta kapitel.  

Akademin 

I enkäten fick eleverna kryssa för olika påståenden om varför de valde Akademin och det 

naturvetenskapliga programmet. De två främsta anledningarna till att de sju eleverna valde 

programmet var att (a) det ger bra chanser till jobb och att (b) det är ett bra program om man 

vill läsa vidare på högskola/universitet. Fyra av eleverna har också kryssat för påståendena att 

(b) det innehåller de ämnen som intresserar mig och (c) det innehåller de ämnen jag är bäst i.  

Sex av de sju eleverna har kryssat att de valde skolan för att (a) de hade hört mycket gott om 

den och fem har kryssat att de valde skolan för att (b) de kände att de skulle passa in med den 

typen av människor som går där. Fyra kryssade också att (c) det berodde på att det var den 

enda skola som erbjöd det program de ville gå. Flera av dem poängterar under intervjuerna att 

de hade tillräckligt höga betyg för att komma in även på den treåriga linjen. De anledningar 

som ges till varför de valde det fyraåriga programmet är att de ”ville ta det lite lugnt”, ”inte 

stressa”. Någon menar att ”då får man bättre betyg ju om man tar det lugnare”.  

Under intervjuerna förklarar eleverna att de tänkte sig att skolan var präglad av 

studiemotiverade elever och duktiga lärare, ofta med svensk bakgrund. Sara säger att hon 

under grundskolan ”brukade få höra typ ’åh din svenne’ eller nåt sånt alltså och jag bara 

tänkte ’jaha om det är så svennar är så är det väl helt okej’ så det gjorde att jag valde 

Akademin”. Alexandra berättar: ”jag ville ju också byta skolmiljö. Jag hade ju gått på en sån, 

inte bråkig men halvkaosig skola, så jag tyckte att det hade varit skönt att träffa andra 

människor som är lite mer lugna”. Xavier tänkte att ”det är bara plugg, bara plugg så… att här 

är det bara så att man pluggar verkligen”. 

Ur det enkätmaterial som Ett utbildningspolitiskt dilemma har från elever som läser sitt andra 

år på Akademin, samma år som intervjupersonerna läser sitt fjärde, går att utläsa att lite drygt 

97 procent har svarat ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis” på påståendet att deras val av 

skola grundar sig i skolans goda rykte. Enkäten visar också att en dryg fjärdedel av samtliga 

respondenter från de elva skolorna som har svarat att höga betyg är viktigt går på Akademin. 

Hela 99,5 procent av Akademins andraårselever svarar ”stämmer helt” eller ”stämmer delvis” 



61 
 

på påståendet att de anser att det är viktigt att få höga betyg och 84 procent uppger att de ofta 

pratar med sina kompisar om skolarbetet. Endast 2 procent av Akademins andraårselever 

uppger att de skolkar ofta. Vi vet också att 70 procent av skolans elever har svenskfödda 

föräldrar. Det bör således betyda att intervjupersonernas tidiga uppfattningar om ”den typen 

av människor som går på skolan” och som de ansåg sig passa in med, det vill säga 

studiemotiverade elever med svensk bakgrund, också i huvudsak är den typen av människor 

som går där.  

Efter fyra år på Akademin har intervjupersonernas uppfattningar om skolan dock förändrats: 

”ja, för skenet bedrar på den här skolan. Vi har gått igenom skit här!” säger Linn under en av 

gruppintervjuerna. De förklarar att skolans elever är väldigt uppdelade. Uppfattningarna om 

kriterierna för uppdelningen skiljer sig åt mellan tjejerna och killarna. Tjejerna förklarar att 

den framför allt grundar sig på att ”det är lite, så… svenskar mot invandrare” och ”ibland 

känns det som att vissa kan se ner på en bara för att man är invandrare. ”Ibland kan jag känna 

att vissa är rädda för invandrare”. Det är inte bara eleverna på skolan som har dessa fördomar 

menar tjejerna, utan även skolans lärare ”är ju så smygrasistiska”. De berättar att fördomarna 

också kan handla om vilken stadsdel man kommer ifrån och ”hur ditt beteende är, hur du 

pratar, hur du klär dig”.  

Det är framför allt tre historier som återkommer både under tjejernas gruppintervjuer och i 

deras enskilda. Den ena historien handlar om en lärare som har uttalat sig rasistiskt vid ett 

flertal tillfällen. Den andra historien är om en tjej i klassen som har invandrarbakgrund och 

som de beskriver som väldigt studiemotiverad. Hon har fått Mvg på alla prov i ett ämne 

under terminen, men fick ändå inte mer än Vg i betyg. Läraren vägrar ge en förklaring till 

betygsättningen och tjejerna menar att det låga betyget beror på att tjejen ifråga har 

invandrarbakgrund. Tjejerna pratar också om att Sverigedemokraterna fick många röster i 

det skolval som hölls ett par år tidigare.  

Killarna beskriver också skolan som uppdelad, men menar att uppdelningen grundar sig i en 

skillnad mellan sociala och osociala elever. De förklarar att majoriteten av skolans elever är 

”ganska lugna, tysta”. En typisk elev på skolan, som de poängterar att de själva inte är 

beskrivs som ”Q: men oftast är den ändå rätt så lugn och B: tystlåten skulle jag säga! Q: ja… 

lite tillbakadragen B: ja… säger inte så mycket. Ibra och Imre förklarar upprört att ”de är inte 

sociala här! /…/ folk sticker inte ut! förstår du?!”. ”Jag vet inte ens vilka de är och de bara går 

med en bok, pratar inte med någon”. Killarna beskriver sig själva som att ”det är vi som är 
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sociala”, ”antingen ser du oss eller så hör du oss” och ”vi bryr oss inte så mycket om att så… 

passa in eller så här. Vi är oss själva”.  

De förklarar att det är deras kompisgrupp, som består av sex killar, som hörs och syns mest på 

skolan, men att även klassen är känd som stökig och annorlunda: ” alltså, vår klass är lite mer 

speciell än andra klasser faktiskt… många är som oss, inte många, men jämfört med andra 

klasser till exempel, och även tjejerna”. Under gruppintervjuerna med killarna poängterar de 

ofta att de trots ”stökigheten” pluggar och har bra betyg. De berättar att många elever och 

lärare på skolan tror att de inte är studiemotiverade eller kan prestera: ”jag tror att de hade 

tyckt att vi inte är tillräckligt bra i skolan, med tanke på det de ser”.  

Killarna berättar att lärare och annan personal på skolan ofta pratar om deras kompisgrupp: 

”när det är möte, du vet här, så sitter de och diskuterar om oss”. De tror själva att ”det är lite 

svårare för oss att få bättre betyg än andra som är lugnare. Jag tror att vissa av lärarna har 

redan en bild av oss och så måste vi försöka ändra deras bild genom att visa lite extra /…/ det 

finns lärare som säger att ’ni gör bättre än vad ni verkar vara’”. De förklarar också att ”våra 

chanser är mest på proven”. ”Alltså det jag har märkt här är att när lärarna säger att man måste 

vara delaktig under lektionerna och så här, det är bara skitsnack. Det handlar bara om proven, 

egentligen…”.  

Annas upplevelser av skolan skiljer sig från de andras. Hon förklarar att ”när jag kom dit så 

var det ungefär så som jag hade tänkt mig”. Hon är också den enda av eleverna som inte 

upplever att skolan är uppdelad på samma vis: ”det är en bra skola, man känner samhörighet 

till eleverna om man liksom är den här sociala typen” och hon anser att majoriteten av skolans 

elever är sociala. Hon trivs bra och förklarar att hon har fått mycket bättre självförtroende och 

självkänsla sen hon började på Akademin. Hon medger att lärarna kan behandla elever olika 

bra, men ”när jag tänker på att de behandlar olika så tänker jag på fjäsk. Det är inte liksom 

bakgrund eller religion eller… utan det är personlighet, alltså egenskaper”.  

De ”högljudda” invandrarna 

Till en början har jag svårt att förstå hur eleverna kan ha så pass skilda uppfattningar då de 

alla går i samma klass och möter samma lärare. Det blir tydligt först då jag inser vilka 

föreställningar de har om elever med invandrarbakgrund och de som kommer från stadsdelar 

likt de själva. Quaresma förklarar att ”svenskarna generellt är lite mer tillbakadragna och 

alltså om du kollar på de här andra, invandrarna är väldigt högljudda och så här. När de 
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hänger med varandra, så blir det mer så att de hittar på bus och så här, är stökiga”. Betydelsen 

av bostadsområdet är återkommande även i dessa diskussioner. Ibra förklarar att ”man bor i 

’Förorten’, man är ju så. Det är normalt att man är lite högljudd, man snackar lite högt, man 

brukar skoja. Det är bara så, man är uppväxt så”. Han förklarar vidare: 

Det är nåt man har gått igenom under hela… det är inte så att det börjar idag eller 

började igår, det är så det har varit. För svenskar är det mer lite lugnare och de tar det 

lugnt. Det är så det har varit för dem. Alltså, det är minst lika svårt för oss och bli så 

som till exempel en svensk kille så som det är för den att vara så som en ut-[länning]… 

så är det bara /…/ Egentligen vet både läraren och alla andra att det är ju bara så… så 

varför ta den bilden? Så varför tänka så att de kanske bråkar eller de kanske är bråkiga 

när de egentligen vet att de brukar prata högt? 

Tjejerna har samma uppfattning. Sara säger: ”ta det inte personligt, men ni svenskar är väldigt 

så här lugna, tillbakadragna, inte så jättesociala /…/ invandrartjejer, alltså som vi sa tidigare, 

vi är liksom mer sociala och pratar mer”. Sara berättar om lärarnas föreställningar: ”jag kan ju 

vara minst lika motiverad och kan lika mycket men bara för att jag liksom beter mig 

annorlunda och sånt så ser de att ’nej, det gör hon inte’”.  

Det visar sig alltså att tjejernas och killarnas berättelser inte skiljer sig så mycket åt trots allt. 

Killarna berättar att de särbehandlas och sticker ut för att de är högljudda och stökiga. 

Samtidigt förklarar de stökigheten med att de har invandrarbakgrund och kommer från 

specifika stadsdelar. Tjejerna förklarar att de särbehandlas för att de har invandrarbakgrund 

och bor i dessa stadsdelar, men i likhet med killarna anser de att det också innebär att de är 

mer sociala och högljudda. Anna ger också uttryck för denna föreställning då hon förklarar 

varför hon aldrig har kommit överrens med invandrartjejer och hellre umgås med svenska 

vänner: ”alltså, jag var aldrig den här typiska invandrartjejen. Jag var aldrig, som jag sa innan, 

att typiska invandrartjejer de är väldigt högljudda, de skriker, de ska synas, de ska höras, 

känns det som för min del i alla fall och jag var aldrig den typen”.  

”Så länge jag får vara mig själv” - och om vägen dit  

I både killarnas och tjejernas berättelser går det att urskilja ett värde av att ”vara sig själv” och 

att ”inte anpassa sig” till de beteendenormer som finns på skolan. Ibra berättar att ”för mig är 

det jätteviktigt att vara mig själv, alltså när jag är hemma eller skolan, ute på gården eller vad 

som helst, så är det jätteviktigt för mig att vara mig själv”. De berättar att många som börjar 
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på Akademin förändras och ”de var typ alltså vanliga människor när de inte kom in på den här 

skolan, men sen efter de kom in på denna skolan så har jag märkt att de har blivit mer så, vad 

säger man, att de har anpassat sig” säger Xavier. Ibra berättar att de själva ”från första dagen, 

har vågat vara oss själva! Och sen har vi fått stöd…”. Han berättar att stödet från kompisarna 

är viktigt för att kunna vara sig själv och ”ifall han till exempel busar så försvarar jag honom 

på nåt sätt /…/ när man väl har hjälpts så kan man säga till den personen ’du gjorde fel där, 

men jag hjälpte dig, men nästa gång, gör inte så’”. 

Killarna berättar att de trivs bra i skolan, mycket tack vare varandra. De stannar ofta kvar i 

skolans lokaler även efter att de har slutat för dagen och ”bara hänger”. De förklarar att de 

skojar och ”flippar” tillsammans, vilket de menar är viktigt dels för att orka plugga, dels ”gör 

det så att det är värt att komma hit”. Xavier förklarar:  

Alltså om inte de som jag hänger med hade varit här, jag vet inte hur jag skulle ha… ja, 

jag vet inte hur jag skulle ha varit på den… alltså hur jag skulle, vem jag skulle umgåtts 

med då. För de flesta här är inte som jag är och jag kan inte umgås med dem. Vissa är 

överkonstiga, vissa beter sig på ett konstigt sätt. De är helt så instängda så… det funkar 

inte så hos mig. 

Killarna förklarar att det är viktigt att ha roligt under sin skoltid: ”jag menar, om man pluggar 

tio år i sträck, man gör ingenting, umgås inte med någon, vad har han gjort? Han växer upp 

och han har förlorat tio år av sitt liv!”. Ibra förklarar att ”ibland när jag ska sova, jag ligger i 

en halvtimme och bara tänker ’vilka grejer vi har gjort tillsammans... 'kom igen alltså!’ bara 

för att vi gör det roligt tillsammans”. Killarna berättar under de båda gruppintervjuerna flera 

historier om hur ”biblioteket är en ökänd plats för oss”, hur de dagligen blir utslängda därifrån 

när de pratar för högt ”och alltså, blir nån utslängd så blir alla utslängda tillsammans… så vi 

gör alltid allting tillsammans”. 

De förklarar att deras sammanhållning också kan bidra till bättre skolresultat och berättar om 

en vän som slutade umgås med dem eftersom han menade att ”nej alltså, här funkar det inte 

med flipp. Jag måste fokusera mig på mina studier och sånt”. Men ”nu fick han inget bra 

betyg när han slutade vara social, varför? /…/ för att han inte vågar fråga [läraren om hjälp], 

man vill inte sticka ut, man vill inte skämmas”. Ibra förklarar ”ifall du inte hänger med; fråga! 

Fråga tills du förstår! Blir läraren arg och tror du försöker skoja med läraren; skit i läraren! 

Fortsätt, för att i slutänden det är vad du visar på dina prov. Och sen… ha det roligt i skolan!”.  
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I samtalen med killarna finns det också en historia som ständigt återkommer, i både 

gruppintervjuer och i enskilda samtal. De berättar om en lärare som efter avslutad kurs säger 

till killarna att hon hade låga förväntningar på dem innan kursstart, men att hon sedan hade 

blivit väldigt imponerad av deras prestationer. Denna historia kan också sägas känneteckna 

det uttryck för revansch och utmaningar som kan urskiljas i killarnas beskrivningar av 

Akademin. När jag frågar Balotelli hur han kände när han förstod att lärarna hade lägre 

förväntningar på honom svarar han ” jag kände direkt ’ja hem och göra läxan’. Jag har alltid 

känt så… det har alltid varit så, om nån tror att jag inte kan göra det, då vill jag alltid 

motbevisa”. Ibra säger att ”jag gillar att ta svåra vägar. Det är då det känns som vinst. Vinst 

kommer då du har motstånd”.  

Saras, Linns och Alexandras berättelser ger istället uttryck för ilska och besvikelse över det 

bemötande de upplever från elever och lärare på Akademin. De uttrycker också uppgivenhet 

inför sina studier. Sara känner att relationen med lärarna ”har bara gjort att jag typ har skitit i 

det och idag liksom känns det helt kört, även fast det kanske inte är kört”. Både Sara och Linn 

förklarar att svårigheten med att skapa relationer till eleverna i deras gamla klass var en av 

anledningarna till att de valde att byta från den treåriga till den fyraåriga linjen.  

Sara menar att de svenska eleverna i klassen pratade om att ”festa och dricka” hela tiden, 

vilket verkar vara något som tjejerna förknippar med ”svenskhet”. Hon förklarar att ”jag vill 

inte att de ska kräva för mycket att jag anpassar mig efter dem. Så länge jag får vara mig själv 

kan jag liksom vara med vem som helst, men det kändes som att de hade lite högre krav”. 

Hon berättar att hon hade tänkt byta till en annan av stadens högpresterande skolor eftersom 

”detta var väldigt lugnt och så här. Jag var ändå van vid stökig miljö, inte för att vara sån men 

jag tänkte att, jag hörde att det var mer liv på ’Andra Skolan’
22

 så jag bytte dit”. Flera av 

tjejerna berättar också att de skolkar från de lektioner som hålls av lärare de inte gillar eller 

”till slut bara satt man där på hennes lektioner och kollade in i väggen. Man ville inte ens titta 

på henne”. Under den lektion som hålls av den mest negativt omtalade läraren berättar tjejerna 

att ”så fort hon sa nåt fel så började hela klassen också debattera med henne” och ”vi 

beslutade att ’nej vi tänker inte lyssna mer på henne’ så att vi tog inte upp våra block”.  

Sara förklarar att hon försöker övervinna fördomar med att informerna lärare och elever. Hon 

berättar att ”jag blir jätteenvis. Jag måste envisas tillbaka för att visa dem att det är inte rätt 

och det gör jag inte genom att skrika och nåt sånt utan genom fakta och kunskap”. Hon 
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berättar att hon och en vän, för att minska fördomar gentemot muslimer, bjöd in en präst och 

en imam till skolan för att informera och ”så skulle vi visa att kristendomen och islam liksom, 

de håller ihop”. Hon berättar också att hon vann både skolans och stadens utmärkelse för 

bästa projektarbete, då hon hade samlat ihop pengar till rehabilitering för funktionsnedsatta 

barn i Afghanistan. Hon har också engagerat sig mer i föreningar knutna till föräldrarnas 

hemland och börjat jobba som projektledare för ett stadsprojekt som är knutet till stadsdelen.  

Studierna  

Så hur upplever eleverna att det har gått för dem rent studiemässigt på Akademin? I enkäten 

uppger Linn, Sara och Alexandra att det går lite eller mycket sämre i gymnasiet än i 

högstadiet medan Anna upplever att det går lite bättre. Balotelli har kryssat att det går ungefär 

lika bra/lite sämre, Ibra upplever att det går ungefär lika bra och Xavier att det går mycket 

bättre. Tjejerna förklarar i de enskilda intervjuerna att de har förlorat sin motivation, framför 

allt på grund av dåliga relationer med lärarna. Linn och Balotelli berättar att deras föräldrar 

har gett dem mer eget ansvar över studierna, vilket har resulterat i att de inte pluggar lika hårt 

som tidigare. Annas förbättrade studieresultat förklarar hon vara ett resultat dels av att hon 

under fjärde året i gymnasiet fick en diagnos i dyslexi och därmed fick tillgång till olika 

hjälpmedel, dels att ”man har mycket mer frihet i Akademin. Man får vara den man vill vara”. 

Xavier förklarar sina förbättrade studieresultat med att han har fått mer motivation då ”man 

mognar till mer och så, ja för varje år som går så närmar sig universitet och högskola ”. 

 Linn och Sara uppger att de inte längre tycker det är viktigt att få höga betyg och de, 

tillsammans med Alexandra och Balotelli, är inte heller lika nöjda med betygen i gymnasiet 

som de var i högstadiet. Tjejerna och Balotelli anger att de skolkar mer i gymnasiet än vad de 

gjorde i högstadiet. Ibra skolkar mindre. Det är ingen av intervjupersonerna som anser att de 

hade några större kunskapsluckor när de började på Akademin. Killarna förklarar dock att de 

ibland kan ha svårt att koncentrera sig på lektionerna eftersom de inte kan låta bli att prata 

med varandra. Även tjejerna klagar över att killarna stör lektionerna.  

Nedan illustreras skillnaden i Saras berättelser om grundskolan och gymnasiet. I det första 

citatet blickar hon tillbaka på tiden i grundskolan. I det andra citatet förklarar hon varför hon 

inte längre anser det vara lika viktigt att få höga betyg:  

Jag älskade skolan! Alltså jag var verkligen så här, jag var alltid bland de bästa /…/ 

jag var alltid i de bästa grupperna, alltid. Så jag tyckte jättemycket om skolan 
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Eh… skillnaden var definitivt lärarna. Alltså på högstadiet, alltså lärarna verkligen 

visade, de motiverade dig så mycket till ditt skolarbete. De sa ’kom igen, kämpa nu. Du 

kan detta’ liksom så här. När jag började på Akademin, första veckan sa våran 

klassföreståndare ’bara så ni vet om, hälften av er kommer sluta för att ni är inte 

anpassade efter detta programmet bla bla bla. Vissa av er kommer inte ens lyckas och 

hoppa av skolan’ du vet massa sånt. Första veckan, och då tänker man direkt ’jaha, 

tack för den!’ och det har gjort att… /…/ Ja… alltså det är det som har gjort det, men 

egentligen det är ju dumt att tänka så.  

Jag har gjort en jämförelse av elevernas uppfattningar om lärarna i högstadiet och lärarna i 

gymnasiet. Värdena grundar sig på hur eleverna besvarar olika påståenden om huruvida 

lärarna (1) respekterar dem, (2) uppmuntrar dem, (3) bryr sig om hur de mår, (4) är tydliga 

med vad de ska lära sig, (5) uppmuntrar dem att säga vad de tycker och tänker och om lärarna 

(6) tror att de är dummare än vad de är. Värdet kan variera mellan 0 och 90, där 90 står för 

maximalt antal positivt besvarade påståenden. Killarna ger lärarna i högstadiet ett värde 

mellan 45 och 75 och lärarna i gymnasiet mellan 55 och 75, vilket innebär att de inte upplever 

någon större skillnad. Balotelli tycker att lärarna i gymnasiet är något bättre och Ibra tycker 

tvärtom. Tjejerna ger lärarna i högstadiet ett värde mellan 55 och 90 medan lärarna i 

gymnasiet får ett värde mellan 30 och 35. De är därmed överrens om att lärarna i gymnasiet 

får ett betydligt sämre omdöme än deras högstadielärare.  

Sammanfattningsvis verkar det alltså som att övergången från grundskolan till gymnasiet har 

påverkat tjejerna, med undantag för Anna, negativt sett till både trivsel och självskattade 

studieprestationer. Linn, Sara och Alexandra uppger att det går sämre för dem i skolan, de 

skolkar mer och de är inte längre lika nöjda med sina betyg. Linn och Sara anser också att det 

inte längre är lika viktigt att få höga betyg. Även Balotelli menar att det går något sämre i 

gymnasiet, han skolkar mer och var mer nöjd med de betyg han fick i högstadiet. Däremot 

tycker både han och Alexandra att det fortfarande är lika viktigt att få höga betyg. Ibra, Xavier 

och Anna upplever att det går lika bra eller bättre, de tycker det är lika viktigt eller viktigare 

att få höga betyg och de är lika eller mer nöjda med sina betyg nu än vad de var i högstadiet. 
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Sammanfattning 

Vi har nu ett empiriskt svar på hur eleverna upplever övergången från grund- till 

gymnasieskolan och hur de anser att deras skolprestationer har förändrats. De sju eleverna 

börjar på Akademin med resurser, motivation och tidigare framgångar. De har en föreställning 

om att majoriteten av eleverna på skolan har svensk bakgrund, är studiemotiverade och har 

höga studieresultat. Flera av dem, framför allt tjejerna, förväntar sig också att Akademins 

elever ska vara ”lugnare” än de elever som de gick tillsammans med i grundskolan. Dessa 

förväntningar infrias, men däremot upplever eleverna att de själva inte ”passar in” i den nya 

skolmiljön. De berättar att de bemöts med fördomar av både lärare och elever och att det 

grundar sig i att de är ”högljudda”, ”mer sociala” och att de” pratar och klär sig annorlunda”. 

De förklarar detta med att de har invandrarbakgrund och kommer från förorten. Anna däremot 

delar inte de andras uppfattning utan förklarar att det finns en stark gemenskap och 

sammanhållning på skolan. Hon känner att hon passar in bland eleverna på Akademin. 

Tjejerna upplever att det går sämre för dem studiemässigt. De har tappat sin motivation och 

känslan av att skolan är en arena för dem. De skolkar mer och tycker inte längre det är lika 

viktigt att få höga betyg. Anna och killarna däremot upplever att det går lika bra eller bättre i 

gymnasiet. De är fortfarande motiverade och tycker att höga betyg är viktigt. Anna känner att 

hon passar in på Akademin medan killarna förklarar att det viktiga inte är att passa in utan att 

”vara sig själv”. Killarna förklarar att de trivs bra i skolan, mycket på grund av sina vänner.  
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Resurser som motståndsstrategier  

Den analys som nu följer erbjuder en förståelse för de erfarenheter eleverna har gjort av att 

byta skolmiljö från en invandrartät grundskola till en svensktät gymnasieskola. Vi får svar på 

hur elevernas resurser i form av de tre kapitalformerna verkar i den nya skolmiljön. Jag 

presenterar dessutom tre olika strategier av motstånd som eleverna utövar mot de stereotypa 

föreställningar och låga förväntningar de möter på Akademin. I dessa tre strategier 

återkommer de tre typerna av kapital. Strategierna används som idealtyper och existerar 

därmed inte som empiriskt åtskilda och avgränsade.  

Svenskhetens fenomenologi 

De sju eleverna börjar på Akademin med hög studiemotivation och förväntningar på att uppnå 

höga studieresultat. Under intervjuerna berättar de dock att andra elever på skolan förväntar 

sig att de inte är studiemotiverade, har sämre betyg och ”så tror de att vi inte tar saker och 

ting på allvar”. De beskriver en upplevelse av att inte passa in, om att sticka ut och bli 

bemötta med fördomar från elever och lärare. De förklarar att fördomarna kommer av att de 

inte ser ut och uppför sig som de andra eleverna på skolan. Detta kan förstås som ett exempel 

på vad Ahmed beskriver som en vithetens fenomenologi; en upplevelse av att inte kunna ta 

rummet i besittning, att bära på ”en medvetenhet i tredje person och en känsla av negering” 

(2010:62).  

Eleverna menar att fördomarna grundar sig i att de är invandrare, att de kommer från 

segregerade bostadsområden och att de pratar, klär och beter sig annorlunda. Framför allt är 

det deras ”högljudda och sociala” sätt som leder till andra förväntningar hos lärare och elever, 

menar de. Enligt Bourdieu formar individens sociala positionering dess habitus och Ahmed 

anser att vanor uppstår som ett resultat av en närhet till andra människor. Betydelsen av denna 

närhet kan inte enbart förklaras med begrepp som klass eller etnicitet, utan den grundar sig 

helt enkelt på, i Bourdieus ord ”en hel mängd kompletterande karaktäristika” (1991:252) eller 

enligt Ahmed att kroppen är mötesplats för intersektionella positioner.  

Elevernas delade erfarenheter av att kategoriseras som invandrare, vara uppvuxna i 

segregerade bostadsområden och ha gått i grundskolor där majoriteten av eleverna har 

invandrarbakgrund och lågutbildade föräldrar har, enligt min tolkning av Bourdieu, medfört 

att deras habitus uppvisar gemensamma ”präglingseffekter”. Effekter som, enligt de själva, 

bland annat innebär att de är mer högljudda och sociala än elever som inte delar dessa 

erfarenheter. På samma sätt som Ahmed menar att vithet ärvs genom närhet ärver dessa elever 
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gemensamma stilar, strävanden och vanor som ett resultat av deras sociala närhet. Deras 

kroppar kan därför inte ta Akademin i besittning eftersom det är ett rum som sedan långt 

tillbaka är bebott av elever som delar en annan social närhet. En närhet som grundar sig i att 

ha svenskfödda och högutbildade föräldrar, vara uppvuxen i ett svensktätt område och gå i en 

svensktät skola. Därför känner sig intervjupersonerna ”obekväma, utsatta, synliga, annorlunda 

när de tar upp detta utrymme” (ibid: 53). 

”Jag älskar våran kultur. Jag känner till allting” – mobilisering av mångfaldskapital som 

motståndsstrategi.  

Socialantropologen Lena Sawyer (2002) beskriver tre olika strategier för hur färgade personer 

hanterar den vita värld de möter i Sverige. En av strategierna innebär att knyta starka band till 

sina afrikanska rötter; att identifiera sig som afrikan och sprida kunskap om sitt ursprung. Hon 

beskriver hur de stärker banden till sitt hemland som en reaktion på den diskriminering och de 

fördomar de upplever i Sverige. De intervjuade i Sawyers studie blir på så vis delaktiga i en 

afrikansk gemenskap vid sidan av den svenska som de inte upplever sig vara en del av. De 

kan sägas mobilisera ett mångfaldskapital i utbyte mot ett socialt kapital. På samma sätt tar 

flera av intervjupersonerna i min studie avstånd från de elever som de kallar ”osociala”, 

”jätterika svenskar som är från stan” och ”de vars föräldrar är väldigt högutbildade, har jävligt 

mycket i inkomst och kan få allt de önskar sig”. De beskriver en upplevd gemenskap med 

andra ”sociala” elever på skolan, personer med invandrarbakgrund eller kulturen i 

föräldrarnas hemland. De upphöjer också värdet av att ”vara sig själv” i bemärkelsen ”att vara 

invandrare”, vilket ställs i kontrast till att vara ”försvenskad”. 

Både tjejerna och killarna har en föreställning om att invandrare är ”högljudda och sociala”. 

När de beskriver sig själva på det sättet och samtidigt uppträder på ett sätt som av andra kan 

uppfattas som högljutt och socialt positionerar de också sig själva som invandrare. De gör sig 

till invandrare i mötet med andra och reproducerar samtidigt sin egen och andras föreställning 

om vad det innebär att vara invandrare. Jag har, med utgångspunkt i Bourdieu och Ahmed, 

argumenterat för hur intervjupersonerna har gemensamma erfarenheter som innebär att de 

också uppvisar en likhet i stil och vanor. Det är en likhet som, enligt dem själva, skiljer dem 

från andra elever på skolan. Att de är medvetna om skillnaderna gör det möjligt för dem att 

till viss del tona ner den stil och de vanor som särskiljer dem. Men i deras berättelser kan jag 

tvärtom urskilja en stolthet, att vara social upplevs vara något positivt och eftersträvansvärt.   



71 
 

Deras sätt att leva upp till föreställningen om och positionera sig som ”invandraren från 

förorten” kan förstås som en motståndsstrategi som innebär att knyta an till sitt ursprung – en 

mobilisering av ett mångfaldskapital. Mångfaldskapitalet byts in mot ett socialt kapital i form 

av en upplevd gemenskap med dem som delar deras erfarenheter.  

Sara är den som kanske allra tydligast ger uttryck för en stark samhörighet med det hon kallar 

sitt hemland. Hon har sedan hon började på Akademin engagerat sig i flera olika föreningar 

och projekt som är knutna till hemlandet och stadsdelen. Hon försöker nå ut med information 

för att minska och förebygga fördomar, både i och utanför skolan. Hon blev dessutom 

prisbelönad då hon gjorde ett projektarbete med anknytning till hemlandet. Även Linn pratar 

om vikten av sitt ursprung och har en önskan om att flytta till Serbien en tid för att lära sig 

mer om landets kultur, traditioner, historia etcetera. Ibra och Xavier anser att föräldrarnas 

hemland också är deras hemland och de uttrycker en påtaglig stolthet över och samhörighet 

med detta ursprung.  

”Okej jag är svensk. Jag har anpassat mig” – mobilisering av ”svenskhet” som undvikande 

strategi 

Den andra strategin som Sawyer (2002) presenterar innebär att ta avstånd från det ursprung 

som förknippas med stereotypa bilder och fördomar och istället identifiera sig med en svensk 

gemenskap. Hon betonar att för detta krävs ett innehav av ett kulturellt kapital som kan 

förknippas med ”svenskhet” – ett etniskt kapital.  

I mitt material är denna strategi mest påtaglig bland tjejerna och framför allt hos Anna. Anna 

uttrycker ett tydligt avståndstagande från sitt hemland, kulturen och traditionerna i Irak och 

säger att ”jag tycker inte om araber”. Hon förklarar också att ”invandrartjejerna, alltså det var 

helt, alltså vi var så olika att det inte ens gick” men när hon började i högstadiet och framför 

allt på Akademin lärde hon känna ”svenskarna, som jag kom jättenära och som blev mina 

bästa vänner och jag är fortfarande vän med dem. Till skillnad från invandrartjejerna som jag 

inte ens har pratat med på fyra år”.  

Min uppfattning är att ”svenskhet” kan vara lättare att mobilisera för tjejer än för killar. 

Denna tes får stöd av Ahmed som menar att förmågan att mobilisera vithet kan skilja sig 

utifrån vilka övriga sociala positioner en individ besitter. Forskning (Gruber 2007) visar ockå 

att invandrarkillar i större utsträckning än invandrartjejer förknippas med problem i skolan 

och att tjejer som är framgångsrika i sina studieprestationer inte kategoriseras som invandrare. 
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Utifrån mitt material upplever sig också tjejerna i större utsträckning än killarna vara 

”försvenskade”. De beskriver det inte heller som något negativt på samma sätt som killarna 

gör. Både Alexandra och Sara menar att de ofta upplevs vara ”försvenskade” och Alexandra 

berättar att eleverna på Akademin först ”blev helt chockade när jag sa att jag bor i Förorten”. 

Sara säger om skolan att ”jag tror den har gjort mig mer försvenskad”. Samtliga tjejer har 

också valt namn i studien som förknippas mer med Sverige än föräldrarnas hemland. 

Föreställningen om ”invandraren” kan därför sägas vara förenad med en föreställning om 

maskulinitet. Att vara stökig och högljudd uppfattas ofta vara ett maskulint uttryck och 

beskrivs av eleverna också känneteckna invandrare. Samtidigt förknippas ”lugn och 

tillbakadragen” och att ha ”fina kläder” med ”svenskhet” liksom med femininitet. Killarna 

säger själva under en av gruppintervjuerna att ”tjejers känslor är inte såna som hörs riktigt” 

och ”tjejer är tystare, av sig själva, alltså det är i deras natur”. Sara och Anna diskuterar också 

vid ett tillfälle varför killar mer sällan anses vara ”försvenskade”:  

Alltså för att, du vet… man vet ju att killar kan ju vara lite mer aggressiva, har liksom 

mörkare röst och mer högljudd /…/ det är så att killar ska alltid synas mer än tjejer /…/ 

och det känns som att de invandrarkillarna ska vara antingen eller – antingen så ska de 

bli helt försvenskade säger vi och då ska de vara så lugna, tillbakadragna lite och så 

här tystlåtna, ha väldigt dyra kläder på sig för liksom då tänker man direkt, man tänker 

typiskt svensk kille, så då tänker jag direkt dyrare delen av stan 

Killarna ger dock ändå till viss del uttryck för en mobilisering av ”svenskhet”. Ibra säger att 

”jag kallar mig för en svensk också” och ”är det EM eller VM jag sätter Sverige allra högst, 

för jag älskar Sverige, förstår du? Jag älskar det landet”. Balotelli är den enda av killarna som 

menar att ”man känner sig mest svensk /…/ och hemma för mig är Sverige”. Han menar också 

att han har förändrats och blivit ”mer svensk” sen han började på Akademin. Han säger att 

”när man väl kommer till en sån här skola där det är mer så, det är ju fina ord, det är inga 

nedsättande ord som man får, så det kan vara lite svårt för en elev. Men man anpassar sig med 

tiden. Det gör man…”.  

Denna strategi av motstånd förenas i min analys med vad ungdomskulturforskarna Philip 

Lalander och Thomas Johansson (2012) skriver om reaktioner mot könsförtryck; en vanlig 

reaktion innebär att man försöker undvika de situationer i vilka förtrycket utspelar sig. Att 

identifiera sig som svensk är ett sätt att undvika den stigmatisering som eleverna upplever 

vara förenat med ”invandraren från förorten”. Det finns dock fler sätt att undvika känslor av 
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förtryck. Samtliga tjejer och Balotelli förklarar att de skolkar mer i gymnasiet än vad de 

gjorde i högstadiet. Flera av tjejerna berättar också att de undviker att gå på de lektioner vars 

lärare har uttalat sig negativt specifikt om dem eller generellt om invandrare. Linn och Sara 

bytte båda klass och Sara försökte byta skola för att undvika de fördomar och det utanförskap 

som hon upplever på Akademin.  

”Om jag vill, jag skriker” – mobilisering av motkultur som strategi 

Sawyers (2002) tredje strategi innebär att finna en gemenskap i en delad upplevelse av 

”rasifierad marginalisering” (ibid: 27). Denna strategi är vanligast bland unga andra 

generationens invandrare. Ofta används förebilder och symboler för motstånd i form av 

exempelvis Malcolm X och Bob Marley. Även böcker och musik som beskriver deras kamp 

mot marginalisering blir en viktig inspirationskälla i de ungas motståndsstrategi, menar 

Sawyer. Denna strategi förenas i analysen med vad Lalander och Johansson skriver om den 

andra av tre reaktioner mot könsförtryck; aktivt motstånd. Det innebär att individen på olika 

sätt försöker trotsa det upplevda förtrycket. Tjejerna berättar bland annat hur klassen, som 

annars beskrivs som uppdelad och splittrad, under lektioner då läraren uppfattas vara 

fördomsfull sluter samman och debatterar åsikterna, protesterar genom att inte ta upp sina 

skolböcker eller” bara kollar in i väggen”.  

Willis (1991) beskrivning av ”the lads” och Rikard Jonssons (2007) skildring av 

”gemenskapen i Ljusgården” är bra exempel på hur motstånd kan yttra sig genom motkultur. 

Jonsson (2007) studerar masuklinitet och språk i en högstadieskola i en segregerad stadsdel 

likt de mina intervjupersoner är uppvuxna i. En analys av de likheter och skillnader som går 

att urskilja mellan ”the lads”, ”gemenskapen i Ljusgården” och ”de sociala killarna på 

Akademin” bidrar med en ny förståelse för denna form av motståndsstrategi.  

Det som allra tydligast kännetecknar de tre grupperna är just den avgränsade gemenskapen. 

Ett uttalat ”vi” som skiljer sig från ett ”de” och en klar uppfattning hos medlemmarna om 

vilka som tillhör den egna gruppen. Gruppens betydelse för denna motståndsstrategi kan 

förstås med hjälp av vad sociologen och filosofen Émile Durkheim (1983:163) skriver 

angående gruppens funktion:  

I en grupp med stark sammanhållning försiggår ett livligt utbyte av tankar, idéer och 

känslor mellan alla individer; det uppstår något som kan liknas vid ett moraliskt stöd, 
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vilket gör att individen slipper lita helt till egna resurser och istället blir delaktig av ett 

slags kollektivt stöd, som hjälper honom när den egna motståndskraften börjar svikta.  

Gruppen är avgörande för att eleverna ska trivas och må bra i skolan. Det poängteras ofta av 

såväl mina som Willis’s och Jonssons intervjupersoner. Willis (1991:68) skriver att: 

Den informella gruppen är den grundläggande enheten i denna kultur, den 

fundamentala och elementära källan i dess motstånd. Den hyser och möjliggör alla 

element i kulturen, och dess existens skiljer på ett avgörande sätt ’gänget’ från 

’smilfinkarna’. Gruppens betydelse är mycket tydlig för medlemmarna i skolans 

motkultur. 

En annan likhet mellan grupperna är det sätt varpå de värderar skrattet och att ha roligt under 

sin tid i skolan. Willis (1991) skriver att ”’skrattet’ är ett mångfascetterat redskap av 

utomordentlig betydelse i skolans motkultur” (ibid: 77) och att ”förmågan att framkalla ett 

skratt, [är] ett av kännetecknen på att man är en i ’gänget’” (ibid: 77). Willis menar att skrattet 

är ett redskap för att besegra uttråkning och rädsla samt komma över tråkigheter och problem. 

Även Jonsson (2007) uppmärksammar skrattets centrala roll i den gemenskap han studerar. 

Han förklarar hur det definierar vem som tillhör gruppen och vem som står utanför. Killarna 

använder också humor som ett sätt att hantera en ofrivillig underordning i förhållande till 

lärarna och ”skämtet blir därmed ett viktigt verktyg för motstånd och att vägra erkänna deras 

respektive positioner” (ibid: 124).  Humor är en strategi för att hålla förbjudna känslor borta.   

Killarna i min studie förklarar på samma sätt att en viktig anledning till varför de trivs så bra i 

varandras sällskap är just därför att de alla gillar att ”typ flippa; flippa alltså skoja. Skoja 

runt”. Även under intervjuerna med killarna skämtar och skrattar de ofta med varandra. De 

förklarar att en viktig skillnad mellan svenskar och invandrare är just att ”man har inte samma 

humor”. De poängterar att det framför allt är bostadsområdet som är avgörande för vilken 

humor någon har och att ”det finns svenskar som är uppvuxna på min gård och de har samma 

humor som mig”. Min tolkning av skrattets betydelse, med hänsyn till vad Willis och Jonsson 

skriver, är att det blir ett sätt att hantera och dölja en känsla av att inte passa in. Att skratta ger 

ett intryck av att vara bekväm. Att skoja med sina vänner och sin omgivning och att skratta 

högt och tydligt i skolans gemensamma utrymmen blir därmed ett effektivt sätt att intyga för 

sig själv och andra att man känner sig obesvärad och säker. Skrattet är därför, vill jag hävda, 

motkulturens mest funktionella och allra viktigaste verktyg för att hantera ”en medvetenhet i 

tredje person och en känsla av negering” (Ahmed 2010:62).  
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Min uppfattning är att ett mångfaldskapital också är ett centralt element i motkulturen. I 

Willis studie ger ”the lads” uttryck för en arbetarklasskultur som de antas ha ärvt från sina 

föräldrar. Gemenskapen i Ljusgården bygger på motsvarande sätt på deras gemensamma 

bakgrund. Jonsson (2007) menar att ”killarna kan kommunicera en gemenskap i termer av att 

de delar erfarenheter av att växa upp tillsammans i samma bostadsområde eller i erfarenheten 

av att inte innefattas i kategorin ’svensk’” (ibid: 24). Som jag tidigare nämnt innebär dessa 

gemensamma erfarenheter att deras habitus uppvisar gemensamma präglingseffekter; stilar, 

strävanden och vanor, som i detta sammanhang även intar en central roll i deras motkultur. 

Det som orsakar deras utsatthet – en bakgrund som innebär att de inte passar in i en miljö 

där svensk medelklass är normen – mobiliseras i form av en motkultur. 

Eleverna på Akademin såväl som i Ljusgården upphöjer dessutom tydligt värdet av att vara 

sig själv och ”när killarna talar om att vara sig själv finns vidare en tydlig distinktion mellan 

vem som är svensk och inte svensk” (ibid: 71), skriver Jonsson.  Ett tydligt exempel på detta 

är då Xavier berättar för mig om ”försvenskade invandrare” eller ”invandrarsvenskar”:  

”Sen finns det vissa också invandrarsvenskar som är lugna också /…/ alltså de gör allt för att 

en annan grupp av folk ska tycka att de är bra och då är de inte sig själva ju, förstår du? Jag 

tycker att man ska vara sig själv hela tiden”.  

Jonsson (2007) menar att det dels är ett sätt att reglera vem som tillhör gemenskapen, dels 

upprätthåller det föreställningen om ett autentiskt jag. Min tolkning är att det dessutom 

befäster värdet av den egna gemenskapen. När killarna poängterar vikten av att vara sig själv 

ser jag det som ett sätt att ge uttryck för det centrala värdet i deras kultur - att våga vara 

invandrare i ett rum bebott av ”svenskhet”. I det här sammanhanget används fotbollsspelaren 

Zlatan Ibrahimovic som en viktig symbol. Killarna hänvisar ofta till honom och förklarar att 

de kan relatera till och känna igen sig själva i honom. Ibra förklarar: 

Att vara speciell, att vara sig själv, att sticka ut… det är det jag gillar. Även om han är 

kaxig på plan, även om han är lite uppkäftig eller även om han gör fel grejer så är han 

fortfarande sig själv /…/ Du kan peka på honom och säga att han är så, han är så, men 

du kan aldrig säga att han är inte sig själv, att han försöker vara någon annan.  

Mario Balotelli är också en fotbollsspelare som likt Ibrahimovic är en omtalad personlighet 

för det han gör såväl på som utanför fotbollsplanen. De båda fotbollsspelarna är kända för 
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att hitta på kontroversiella upptåg och har båda invandrarbakgrund. Det är också med deras 

namn som Ibra och Balotelli har valt att bli omnämnda i studien.  

Normbrott är också en viktig del av motkulturen. Willis skriver att det ofta associeras med 

maskulinitet och arbetarklass och Jonsson kan i sin studie visa att det också associeras med att 

vara invandrare. Jonsson (2007) hänvisar till Conell och skriver att protesten är ”en maskulint 

kodad resurs som en marginaliserad grupp kan ta i anspråk och använda sig av /…/ en 

marginalisering som kan gälla såväl klass som etnicitet” (ibid: 86). För de sociala killarna på 

Akademin är normbrottet ett viktigt inslag i deras skolvardag. Under intervjuerna berättar de 

historier om olika ”hyss” de har hittat på och hur de ”sticker ut” på skolan.  

Killarna i såväl min som Jonssons (2007) och Willis (1991) studier har upprättat en 

motkultur som grundar sig på upplevelser av utsatthet och marginalisering i förhållande till 

deras skolmiljö. Kulturen består av element som bland annat humor, normbrott och 

offentliga ikoner. Det är en motståndsstrategi som mobiliserar ett mångfaldskapital i utbyte 

mot ett socialt kapital. Det sociala kapitalet innebär att killarna inte behöver anpassa sig till 

skolans normer för att trivas i skolans utrymmen. De har varandra och det är det som ”gör 

det värt” att komma till skolan.  

Vad som däremot skiljer de sociala killarna på Akademin och gemenskapen i Ljusgården 

från Willis’s the lads är deras ambitioner att satsa på skolan. Jonsson skriver att ”trots att 

killarna kan utmana klassrummets normer kan de likväl tala om att det är viktigt med bra 

betyg, satsa på skolan och skaffa sig ett välbetalt arbete eller att starta eget företag” (2007: 

219). Killarna i min studie visar också tydligt att de tycker det är viktigt att få höga betyg 

och det verkar även vara av betydelse för tillhörigheten till gruppen. Under en av 

gruppintervjuerna förklarar Xavier och Ibra att de har en dröm om att starta ett företag 

tillsammans. De skrattar sedan och säger till Imre att han kan få jobba som städare hos 

dem. Det händer flera gånger under intervjun att de skämtar med Imre om saker som kan 

relateras till en misslyckad skolgång och min uppfattning är att han då samtidigt utesluts ur 

den gemenskap som Ibra och Xavier delar. Under den andra gruppintervjun, då Imre är 

frånvarande, berättar killarna för mig att Imre ofta skolkar och att han ”skiter i skolan”.  

Jag tolkar detta som att medlemmarnas transnationella kapital mobiliseras inom gruppen och 

utgör en viktig del av deras motkultur. Deras transnationella kapital blir också ett sätt för de 
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att ”komma åt” lärarna, att motbevisa deras låga förväntningar och på så sätt ta revansch.  De 

behåller då samtidigt sin egen uppfattning av att vara framgångsrika och lärande elever.  

Slutsatser 

I studiens inledning utlovas en förståelse för hur de resurser som bidrog till elevernas 

skolframgångar i grundskolan kommer till uttryck i en ny och annorlunda skolkontext. I den 

första analysen beskriver jag en skillnad mellan präglingseffekter och effekter av livsbanan. I 

den andra analysen visar det sig att det framför allt är elevernas präglingseffekter som har 

visat sig få en avgörande betydelse vid övergången till gymnasieskolan. Dessa resurser 

beskrevs tidigare ha präglat eleverna på ett sätt som innebär att ”de upplever skolan vara en 

arena för dem; en plats de kan anpassa sig till och förstå syftet med” (s. 56). 

Eleverna kan fortfarande sägas förstå syftet med skolan och den skillnad höga betyg kan 

innebära för deras framtidsutsikter. Däremot upplever de sig inte längre passa in på den 

fysiska plats som den nya skolmiljön utgör. Övergången från högstadie till gymnasium har 

framför allt inneburit nya förväntningar från lärare och elever. Från att ha ansetts vara 

lärande och skötsamma elever upplever de sig nu bli bemötta med stereotypa föreställningar 

och låga förväntningar. Deras stilar och vanor skiljer dem från skolans majoritetselever som 

ett resultat av skilda präglingseffekter.  

Jag vill utifrån detta argumentera för att skillnaden består i att eleverna i förhållande till den 

nya skolkontexten främst saknar ett etniskt kapital. Den resurs som gav dem fördelar i en 

skola där majoriteten av eleverna hade utländsk bakgrund är nu bristfällig i en kontext där 

majoriteten av eleverna är uppvuxna i stadsdelar och har gått i skolor där majoriteten av 

eleverna har svensk bakgrund.  

De resurser som kunde urskiljas hos eleverna i studiens första analys visar sig få skilda 

verkningar då eleverna går i gymnasiet. Både utifrån individuella skillnader men också utifrån 

genus. Det transnationella kapitalet verkar positivt i den mån eleverna fortfarande upplever 

kunskap och höga betyg vara något eftersträvansvärt. Det är framför allt tydligt i killarnas 

motkultur. Kulturen bygger på ett normbrytande beteende som utmanar lärarnas auktoritet, 

men inrymmer samtidigt en strävan efter höga betyg och att vinna anseende av att vara en 

lärande elev. Flera av eleverna har fortfarande drömmar och mål relaterade till sina studier. 

Tjejerna, med undantag för Anna, har dock förlorat både sin motivation och ”horisont av 

möjligheter”. De reagerar med vad Lalander och Johansson (2012) i en analys av könsförtryck 

kallar resignation - de införlivar fördomarna och gör dem till en del av sin självbild.  
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Det etniska kapitalet har visat sig vara otillräckligt för eleverna, med undantag för Anna. Det 

är lättare för tjejerna än för killarna att anamma denna typ av kapital, vilket skulle kunna 

tänkas vara till fördel. Min uppfattning är dock att det snarare orsakar svårigheter för tjejerna 

då de slits mellan olika gemenskaper. Detta är tydligt i Saras kommentar: ”jag vet inte vad jag 

är… alltså det beror på vem som ser på en. Ibland är man svensk, ibland är man invandrare 

och jag vet inte”. Slitningen mellan gemenskaper kan också tänkas bidra till tjejernas tendens 

att i större utsträckning än killarna reagera med resignation inför de negativa förväntningar de 

möter i skolan.   

Mångfaldskapitalet mobiliseras som motståndsstrategi hos såväl killarna som tjejerna. 

Tjejerna mobiliserar ett mångfaldskapital främst genom att knyta starka band till sitt ursprung 

och sprida kunskap bland skolans lärare och elever. Killarna gör det i form av en motkultur 

som grundar sig i deras gemensamma upplevelser av att kategoriseras som ”stökiga och 

högljudda” invandrare. Motkulturen blir ett sätt att revoltera mot lärarna och de stereotypa 

föreställningar de upplever sig bli bemötta med. De lever ut rollen som ”den stökige 

invandraren” men presterar samtidigt bra på proven. Motkulturen gör det lättare för dem att 

hantera upplevelsen av att inte passa in.  

Det är svårt att säga vad som har orsakat de förändringar som eleverna uppskattar har ägt rum 

i förhållande till betyg och motivation. Klart är i alla fall att tjejerna i mindre utsträckning än 

killarna trivs i skolan och med de relationer de har till lärare och andra elever. De skolkar mer 

och upplever sig ha mindre motivation och lägre förväntningar på de egna prestationerna. Det 

är faktorer som enligt forskningen är förenat med sämre studieprestationer (Hattie 2009, 

Skolverket 2009a). De upplever också att det går sämre i skolan nu jämfört med högstadiet. 

Min teori är att tjejernas bristande motivation och försämrade studieresultat till viss del 

grundar sig i deras svårigheter att anta en fungerande strategi gentemot upplevelsen av att inte 

passa in. Det blir svårare för tjejerna än för killarna att fullt ut anta rollen som ”den typiska 

invandraren” då denna har en tydlig maskulin framtoning. De har inte heller ett tillräckligt 

kapital av ”svenskhet” för att kunna mobilisera en undvikande strategi. De reagerar därför 

med resignation. 

Anna däremot har tillräckligt med etniskt kapital för att känna att hon passar in tillsammans 

med ”svenskar”. Hon trivs bra i skolan och med de relationer hon har till övriga elever. Hon 

förklarar att hon har fått bättre självkänsla och upplever även att det går bättre studiemässigt. 

Killarna trivs också bra i skolan och uppger att det går lika bra eller bättre än i högstadiet. De 
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har lättare än tjejerna att anta rollen som ”den högljudde invandraren”och då de väl har antagit 

rollen blir det lättare att, med stöd av kompisgruppen, utmana de stereotypa föreställningar 

om låga studieresultat som den förknippas med.  

Studiens slutsatser 

Första bilden de får av mig är ’nej den killen är lite annorlunda, han kommer 

kanske inte klara av det’. De vet inte vem jag är egentligen… 

Denna studie inleds med ett citat av Ibra då han berättar om sina gymnasielärare. Då studiens 

slutsatser nu ska sammanfattas är min förhoppning att de ska erbjuda en förståelse dels för 

Ibras upplevelse av att lärarna ser honom som ”annorlunda” och hur det är förknippat med en 

uppfattning om att ”han kommer kanske inte klara av det”. Dels för vilka resurser han har som 

gör det möjligt för honom att ändra lärarnas bild och visa vem han ”är egentligen”. 

Elevernas utbildningsresurser 

De förutsättningar som har gjort det möjligt för eleverna att bli antagna till en gymnasieskola 

för högpresterande elever har jag i studiens första analys typifierat till tre former av kapital. 

Jag har med hänsyn till en mångkulturell skolkontext i Sverige utvecklat Bourdieus idéer om 

det kulturella kapitalet. De tre typerna kallar jag för transnationellt, etniskt och 

mångfaldskapital. De olika kapitalarterna antas samverka på så sätt att innehav av ett specifikt 

kapital föstärker effekterna av ett annat. Framför allt bör ett etniskt och transnationellt kapital 

komplettera varandra medan det transnationella och etniska kapitalet tillsammans stärker 

effekterna av det mångkulturella. 

Flera av eleverna i denna studie har högutbildade och förvärvsarbetande föräldrar, släktingar 

och äldre syskon som värderar utbildning. Dessa resurser kan relateras till Bourdieus 

klassteori och benämns i studien som transnationellt kapital, då de kan tänkas fungera som 

resurser oavsett kontext. Bourdieu (1991) menar att klass också definieras av 

sekundäregenskaper som etnicitet och bostadsområde. Ahmed förklarar på liknande sätt hur 

”fel kropp” kan utgöra motstånd och hur kroppen kan vara styrd av föreställningar om 

etnicitet och bostadsområde. Etniskt kapital är de resurser som eleverna har och som handlar 

om att kunna hantera ”svenskhet” i form av beteendenormer, språk och svensk skolkultur. 

Intervjupersonerna i studien har ett utökat kapital av ”svenskhet” bland annat som ett resultat 

av att svenska talas i hemmet och genom erfarenhet av organiserade fritidsaktiviteter. 
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Förutom de resurser som jag har kartlagt med hjälp av Bourdieu och Ahmed menar jag att 

eleverna också har haft hjälp av något som jag kallar för mångfaldskapital. Det grundar sig i 

elevernas erfarenhet av att ha utlandsfödda föräldrar och vara uppvuxna i segregerade 

bostadsområden. Det är således, i likhet med det etniska kapitalet, en form av kulturellt 

kapital som har sitt ursprung i klassbegreppets sekundäregenskaper snarare än i föräldrarnas 

position inom produktionsförhållandena. Trots att tidigare forskning har visat att detta är 

faktorer som generellt sett verkar negativt på studieprestationer kan denna studie visa att det, 

då det kombineras med någon av de andra kapitalarterna, även kan bidra med positiva 

erfarenheter. Bland annat i form av världsvana och tidig formell kunskapsförmedling.  

De ovan nämnda faktorerna har präglat eleverna på ett sätt som innebär att de tidigt har varit 

anpassade till och förstått syftet med skolan. Skillnaderna mellan det habitus som eleverna har 

haft med sig till skolan och det habitus som skolan försöker prägla har varit små. Det i sin tur 

har underlättat inlärningen och bidragit till att de har mött positiva förväntningar från både 

föräldrar och lärare. De positiva förväntningarna är effekter av elevernas livsbana och beror 

till viss del på att de har gått i invandrartäta grundskolor där en majoritet av eleverna saknar 

samma kapital. 

Studien visar också att intervjupersonernas skolgång inte alltid har varit enkel eller utan 

motgångar. Flera av eleverna berättar om perioder då de har slutat bry sig om skolan och 

troligtvis inte hade fortsatt studera om det inte hade varit för de resurser som jag har valt att 

kalla för ”fallskärmar”. Som en del av elevernas transnationella kapital har stöttande och 

uppmuntrande föräldrar, släktingar och/eller lärare och en bred ”subjektiv horisont av 

möjligheter” (Broady 1990: 241) med tydliga mål och drömmar resulterat i att eleverna också 

vill ta till vara på de möjligheter en utbildning innebär.  

Även mångfaldskapitalet har haft en effekt som ”fallskärm”. Kännedom om villkoren i 

föräldrarnas hemland tillsammans med uppväxten i ett segregerat bostadsområde har visat 

eleverna tydliga kontraster av livskvalitet. Det har bidragit till en insikt om vilken skillnad en 

utbildning kan göra för deras eget utfall.  
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Betydelsen av skolkontexten  

Då eleverna byter skolmiljö från en invandrartät grundskola till en prestigefull och svensktät 

gymnasieskola upplever de att de inte”passar in” i den nya miljön. Deras gemensamma 

erfarenheter av att kategoriseras som invandrare och vara uppvuxna i en segregerad stadsdel 

har präglat dem till en framtoning som gör att de skiljer sig från de andra elevernas sätt att 

vara. Skillnaderna mellan deras habitus och det habitus som eleverna förväntas ha i den nya 

skolmiljön är stora och därmed upplever Ibra att hans lärare har en bild av honom som ”lite 

annorlunda”. Eleverna saknar framför allt ett etniskt kapital i jämförelse med Akademins 

majoritetselever och blir därför bemötta med fördomar och låga förväntningar. Ibras lärare 

uppfattar inte honom som ”svensk” utifrån hans stilar och vanor och de har därför en 

föreställning av att ”han kommer kanske inte klara av det”. 

Det innebär att varje enskild skolkontext till viss del avgör resursernas genomslagskraft. 

Bland elever som saknar utbildningskapital framstår intervjupersonerna som framgångsrika 

och lärande individer vilket påverkar deras motivation och prestationer positivt. Då de senare 

befinner sig bland elever som innehar ett större kapital än de själva blir de istället bemötta 

med låga förväntningar. Från att i grundskolan ha blivit betraktade som ”försvenskade” och 

framgångsrika anses de nu vara ”invandrare” och lågpresterande. Framför allt tjejerna 

resignerar och gör föreställningarna till en del av sin självbild. De upplever sig inte längre 

vara lärande individer i samma utsträckning som tidigare och har förlorat sin motivation. 

Tjejerna berättar att de presterar sämre i gymnasiet än i grundskolan.  

Killarna däremot upplever att det går ungefär lika bra som eller bättre i gymnasiet än i 

grundskolan. De har utvecklat en motkultur för att hantera upplevelsen av att inte passa in. 

Motkulturen innebär att de lever upp till föreställningen om ” stökiga och högljudda 

invandrarelever”. De upphöjer värdet av att ”vara sig själv” i betydelsen av att vara 

invandrare. De bryter mot skolans normer och trotsar lärare och övrig personal. Ett sätt för 

killarna att ”komma åt” lärarna är att motbevisa deras föreställningar och förväntningar om 

låga resultat. Det gör de genom att prestera bra på proven och ha samma höga ambitioner som 

tidigare. På så vis kan Ibra motbevisa lärarnas negativa förväntningar och visa dem vem han 

”är egentligen” – någon som kan prestera. Killarna såväl som tjejerna mobiliserar sitt 

mångfaldskapital som försvar mot det upplevda utanförskapet. Killarna i huvudsak genom 

gruppens motkultur och tjejerna genom att knyta starka band till sitt hemland och sin stadsdel. 
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Anna skulle kunna sägas vara undantaget som bekräftar regeln; hon identifierar sig mer som 

svensk än som invandrare och upplever sig ha mer gemensamt med svenska ungdomar än 

med invandrarungdomar. Hennes kapital av ”svenskhet” är tillräckligt för att ”passa in” i den 

nya skolmiljön. Hon trivs bra på Akademin, med elever såväl som lärare, och upplever att det 

går bättre studiemässigt i gymnasiet än vad det gjorde i grundskolan.  

Studiens bidrag till forskningen 

Denna studie bidrar med en förståelse för vilka förutsättningar som krävs för att social 

mobilitet i form av en högre utbildning ska vara möjlig. Studien visar hur det i skolans värld 

finns specifika föreställningar och praktiker som eleverna förväntas uppfylla. Ofta krävs 

förutsättningar som grundar sig i socioekonomisk eller etnisk bakgrund och som kommer till 

uttryck i form av införlivade egenskaper. Denna studie visar hur elever också kan förvärva 

dessa egenskaper genom till exempel organiserade fritidsaktiviteter eller resor till och 

kunskap om föräldrarnas hemland. Tidigare forskning visar hur utländsk bakgrund, 

segregerade bostadsområden och invandrartäta skolor missgynnar elevernas studieresultat. 

Denna studie visar hur dessa förutsättningar också kan verka positivt i studiesammanhang.  

Studien bidrar även till det forskningsfält som behandlar skolsegregation genom att 

uppmärksamma skolkontextens betydelse för resursernas genomslagskraft. Då eleverna går i 

grundskolan tillsammans med elever som saknar utbildningskapital framstår de som 

framgångsrika och blir bemötta med höga förväntningar från lärare och klasskamrater. När de 

sedan byter skolmiljö till en skola vars elever har ett större utbildningskapital än de själva 

möter de plötsligt lägre förväntningar från sin omgivning. Flera av dem sänker därmed sina 

egna förväntningar och prestationer. Sammanfattningsvis skulle det kunna sägas om studien 

att den visar på den komplexitet som kännetecknar framgångsrika skolprestationer. Den visar 

att det inte enbart handlar om specifika egenskaper utan också om samspelet dem emellan och 

hur varje skolkontext också avgör deras genomslagskraft.  

Studien har inte enbart resulterat i viktiga svar utan har samtidigt gett upphov till nya frågor 

inom forskningsfältet för etnicitet och utbildning. Tidigare forskning har visat att 

högpresterande elever med invandrarbakgrund ofta flyttar från låg- till högpresterande 

grundskolor. Vi har i denna studie sett exempel på vilken skillnad i bemötande och 

förväntningar olika skolmiljöer kan innebära. Hur ser det ut i de fall då eleverna byter skola 

redan i grundskolan? Möter de nya förväntningar och hur hanterar de i sådana fall dessa? 

Vilka skillnader finns mellan tjejer och killar i dessa frågor? Hur kan man förstå skillnaderna? 
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Jag upplever att det behövs mer forskning kring den roll genus har för föreställningar knutna 

till etnicitet samt hur elever hanterar förväntningar och bemötande i relation till genus och 

etnicitet.  
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