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Abstract  
Målet med denna uppsats är att försöka få fram vilka som är de avgörande faktorerna som 

påverkar ungdomar med utländsk härkomst i segregerade områden att studera vidare efter 

gymnasiet. Metoden som används i uppsatsen är en kvalitativ metod i form av en s.k. 

livshistorieintervju. Genom att använda sig av livshistorieintervju ges möjligheter för 

respondenterna att berätta sin historia från uppväxten i hemlandet till Sverige och de 

nuvarande studierna. Uppsatserna utnyttjar teorier som berör invandrarungdomars skolgång, 

attityder gentemot det svenska samhället, social habitus, rationellt tänkande samt om de kom 

frivilligt eller ofrivilligt till Sverige. Det som framkommer i uppsatsen är att ungdomarnas 

föräldrar, lärare, vänner och viljan att lyckas är de faktorer som påverkar dem när det gäller 

eftergymnasial utbildning. 

 

 

Nyckelord: Vidareutbildning, invandrarungdomar, Andersberg, föräldrarnas inverkan, 

social habitus, umgängeskrets, integration, segregation.  
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1 Inledning 

Det skrivs och talas mycket om invandrartäta områden i media och ofta utifrån ett 

stigmatiserande sätt. Segregationen är något som debatteras flitigt i dagens samhälle samt de 

problemen som uppstår i samband med segregationen. Det talas även om problem och hinder 

som ungdomar med utländsk härkomst stöter på i den svenska skolan. I Ogbu (1999) 

framkommer det av en studie som har gjorts att när en individ flyttar till ett nytt land kan det 

språk- och socialisationsmönster som finns i hemmet skilja sig mycket åt från det som gäller i 

skolan. Det framkommer även att språkanvändningen som skiljer hemmet och skolan åt kan 

vara bidragande orsak till varför barn misslyckas i skolan (Ogbu, 1999). Andra problem som 

diskuteras i Bunars (2001) studie är att den svenska grundskolan är organiserad utifrån den så 

kallade närhetsprincipen, vilket innebär att individerna som bor i ett specifikt bostadsområde 

går i den skolan som ligger närmast deras hem. Enligt Bunar (2001) så anses skolor i 

medelklassområden mer stabila och har högre status där majoriteten är svenska familjer, än de 

skolor där området präglas av arbetslöshet och invandrartäthet. Detta är även något som styrks 

av Sundlöf (2008) och han menar även på att undervisningens kvalitet är sämre i resurssvaga 

områden eftersom de grundskolorna har en hög elevomsättning, stor andel elever med 

invandrarbakgrund, hög läraromsättning samt rekryteringsproblem. Bunar (2001) menar även 

att skolans status, rykte och prestationer hänger samman med det bostadsområde som 

förknippas med skolan. 

Trots de problem som kan finnas med segregerade områden och invandrarungdomars 

skolgång, finns det även många som ”lyckas” och väljer att studera vidare efter gymnasiet. 

Enligt relativ ny statistik som tagits fram av Högskoleverket och SCB (2010) framkommer det 

att andelen studenter med utländsk bakgrund fortsätter att öka. Läsåret 2008/09 utgjorde 

studenter med utländsk härkomst 18 procent av alla högskolenybörjare.  Detta är en ökning 

med sju procent från läsåret 2006/07 och tittar man tio år tillbaka i tiden utgjorde studenter 

med utländsk härkomst endast 12 procent av alla nybörjare. Med denna uppsats som stöd vill 

författaren uppmärksamma ungdomar med utländsk härkomst som bor i segregerade områden 

men ändå väljer att vidareutbilda sig. Med hjälp av undersökningen ska författaren försöka få 

fram de bidragande orsakerna till varför de väljer att vidare utbilda sig. Tanken är att denna 

uppsats ska identifiera ett antal bidragande faktorer till vidareutbildning efter gymnasiet. Den 
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ska även kunna användas för att förstå den problematik som kan finnas hos elever med 

utländsk bakgrund som bor i segregerade områden och hjälpa dem i framtiden. 

1.1 Syfte och frågeställning  

Syftet med denna uppsats är att analysera livshistorieberättelser från ungdomar med utländsk 

härkomst och som bor i segregerade områden och att försöka undersöka vilka som är de 

bidragande orsakerna till att dessa ungdomar väljer att vidareutbilda sig. Författaren vill 

utifrån några centrala teorier eller teoriområden försöka analysera livshistorieberättelser för 

att få fram den vitala och bidragande orsaken till varför invandrarungdomar vidareutbildar sig.  

De centrala teoriområdena berör följande: social habitus, invandrare och skolgång, ofrivilliga 

eller friviliga minoriteter och Webers teori kring rationellt tänkande. Målet med denna uppsats 

är att den ska kunna användas för att hjälpa lärare och elever med utländsk bakgrund i 

framtiden när det gäller fortsatta studier. Med uppsatsen som utgångspunkt ska lärare kunna 

förstå den existerande problematiken som finns gällande invandrarungdomar och skolgång. 

Har man en djupare förståelse kan man hjälpa flera att lyckas. Utifrån detta ska följande 

frågeställning besvaras,  

Vilka är de avgörande faktorerna som påverkar ungdomar med utländsk härkomst och som 

bor i segregerade områden att studera vidare efter gymnasiet? 

 

1.2 Avgränsning 

Författaren har valt att intervjua fem ungdomar med utländsk härkomst som är mellan 20-25 

år. Ungdomarna bor i ett segregerat område i Halmstad. Av praktiska skäl blev det 

bostadsområdet Andersberg som valdes då flera av studenterna som går på Högskolan i 

Halmstad är bosatta på Andersberg.  

 

1.3 Disposition  

I det första kapitlet presenteras uppsatsens syfte, frågeställning och avgränsning. I kapitel två 

kommer bestå av tidigare forskning och teoridelen. Därefter kommer metoden att presenteras i 

kapitel tre. Resultatet presenteras i kapitel fyra utifrån informanternas livshistorieberättelse. I 

kapitel fem analyseras empirin och kapitel sex kommer att innehålla en sammanfattande 
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slutdiskussion. Jag kommer i uppsatsarbetet att använda uttrycket ”författaren” när det är jag 

själv, som uppsatsförfattare, som talar i texten. 

2 Tidigare forskning 

Sundlöf (2008) har gjort en studie av bostadsomgivningens betydelse för utbildning, 

sysselsättning och inkomst bland yngre i Stockholm. Detta är relevant för författarens 

forskning då omgivningens betydelse när det gäller betyg i skolan. Det framkommer i studien 

att de elever som kommer från resursstarka villaområden finner man även i mellersta och 

högsta betygsskikten. Det råder nästan identiska förhållande för de elever som kommer från 

resursstarka flerbostadsområden. Gällande andra bostadsområden så finns det betydligt färre 

elever i de högsta betygsskikten, istället hittas majoriteten av dessa elever i de lägre 

betygsskikten. De elever som det går sämst för är de som kommer från resurssvaga områden. 

En annan intressant aspekt som Sundlöf (2008) tar upp i sin studie är om bostadsomgivningen 

även har betydelse när det gäller hur lång utbildning individerna skaffar sig?  Det som 

framkommer i resultatet är att utbildningslängden varierar beroende vilket område man 

kommer från. Ungdomar från de två mest resursstarka områdena hade en utbildningstid på 

genomsnitt 13 år. De ungdomar som kommer från medelstarka områden hade en 

utbildningstid på genomsnitt 12 år och värst utsatta var de ungdomar som kommer från de 

resurssvaga områdena med en utbildningslängd på genomsnitt 11.5 år. Även gällande 

eftergymnasial utbildning tycks bostadsomgivningen ha en betydelse. Resultatet som 

framkommer i Sundlöf (2008) visar på att det kan löna sig att flytta från medelresursstarka, 

något resurssvaga och utsatta områden när det gäller eftergymnasiala studier. 

Anledningen till att undersökningens utfall blivit så som det har, beror enligt Sundlöf (2008) 

på att boendesegregation har starka kopplingar till skolsegregation. Vid 

undersökningstillfället var elevintaget knutet till avgränsade geografiska områden i skolans 

närhet. Undervisningens kvalitet är även sämre i resurssvaga områden eftersom de 

grundskolorna har en hög elevomsättning, stor andel elever med invandrarbakgrund, hög 

läraromsättning samt rekryteringsproblem. Detta är även något som styrks av Bunar (2001) 

som även menar på att skolor i medelklassområden anses vara mer stabila och har högre status 

där majoriteten är svenska familjer, än de skolor där området präglas av arbetslöshet och 

invandratäthet. Enligt Sundlöf (2008)  så riskerar elever från de resurssvaga områdena att 

komma sämre förberedda och utrustade för gymnasiet rent kunskapsmässigt i jämförelse med 
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andra ungdomar. Detta är något som kan bidra till skillnader i resultat även på gymnasiet 

mellan elever från olika områden.  

I Ålund (1997) framkommer det att barn som är födda eller uppvuxna i Sverige är den sociala 

bakgrunden viktigare än etnisk tillhörighet, när det gäller att förklara hur många som väljer att 

studera vidare. Barn till arbetsklassen tenderar att studera vidare i mindre utsträckning än 

exempelvis barn till akademiker. Ålund (1997) påpekar också att social bakgrund inte spelar 

en helt avgörande roll. Många invandrare med latinsk härkomst i Sverige med hög utbildning 

har ett arbetarklassjobb, detta kan eventuellt förklara varför barn till utomnordiska invandrare 

har en högre övergångsfrekvens till högre studier (Ålund, 1997). 

Ålund (1997) refererar till en undersökning som gjorts av Similä (1994) där det framkommer 

att utbildningsgrad bland arbetskraftens invandrare visar på en flerdelad bild, som varierar 

beroende kön, klass och etnicitet. Barnen till de finska invandrarna tillhör den lägre andelen 

som väljer att studera vidare jämfört med barn till de andra utomnordiska invandrarna. Bland 

kategorin utomnordiska invandrare finns det interna etniska skillnader. Ålund hänvisar till en 

undersökning som gjorts av Similä (1994) där det framkommer att jugoslavernas barn 

tenderar att uppvisa en ambitiös utbildningskarriär. Medan utbildningskarriären är mer oklar 

när det gäller turkiska invandrares barn. En annan undersökning som gjorts av Eyrumlu 

(1992) refereras i Ålund (1997) där det framkommer att många ungdomar med turkiskt 

ursprung inte fortsätter sin utbildning efter grundskolan. Av de som fortsätter så avbryter de i 

stor utsträckning utbildningen vid ett senare tillfälle. Eyrumlu (1992) påpekar att de 

misslyckas på grund av att de tillhör en förtryckt del av arbetsklassen. 

 I Eyrumlus (1992) undersökning så beskriver majoriteten av ungdomarna sina föräldrar som 

sjuka, arbetsskadade samt förtidspensionerade.  De menar på att deras föräldrar har blivit 

utnyttjade på deras arbetsplatser med dåliga förhållande- dåliga arbetstider, smutsigt och hårt 

arbete samt allmänt dålig arbetsmiljö. Även om utbildade föräldrar fortsätter att stimulera sina 

barn till högre utbildning, trots att de själva inte har nått framgång och stött på diskriminering, 

så väljer barnen andra vägar. Detta på grund av att deras föräldrar inte nått framgång trots sin 

utbildning, vilket leder till att barnen lär att de största förlorarna är de med utbildning. Därför 

väljer de att gå sin egen väg samt pröva nya vägar och möjligheter Eyrumlu (1992). 

Vidare i texten kommer författaren använda sig av relevanta teorier som kan bidra till att 

läsaren får ökad förståelse för invandrarungdomar och deras skolgång. 
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2.1 Teori 

I detta avsnitt kommer författaren att redogöra för relevanta teorier för uppsatsen utifrån den 

frågeställning som tidigare presenterats i texten. 

2.1.1 Invandraungdomar och attityder  

Kamali (1999) har gjort en undersökning kring invandrarungdomars inställning till det 

svenska samhället. De delas in i fyra grupper, ungdomar med mycket negativ inställning, 

ungdomar med ganska negativ inställning, ambivalenta ungdomar och ungdomar med positiv 

inställning till det svenska samhället (Kamali, 1999).  

De invandrarfamiljer som hamnar utanför arbetsmarknaden, sociala gemenskapen samt det 

politiska systemet, tenderar att ha en negativ inställning till det svenska samhället (Kamali, 

1999). Barnen till dessa familjer riskerar, mer än andra, att utveckla en negativ inställning till 

det svenska samhället. Barnens inställning speglas av deras föräldrar. De barn som har en 

uttalad negativ inställning till svenska samhället kom från familjer vars föräldrar var kritiska 

till det svenska samhället (Kamali, 1999).  Enligt Kamali (1999) är det inte endast 

föräldrarnas inställning till landet som påverkar barnen utan även deras handlingar. Familjen 

som i undersökningen hade en negativ inställning till det svenska samhället hade socialbidrag. 

De hade dock andra inkomster samtidigt som de inte redovisade för sociala myndigheterna. 

Familjens icke solidariska handlingar skapar ett negativt mönster för de övriga individerna i 

familjen (Kamali, 1999).   

Gällande ungdomar med ganska negativ inställning framkommer det enligt Kamali (1999) att 

det inte enbart är föräldrarnas inställning som påverkar ungdomarna.  Föräldrarna till barn 

med ganska negativ inställning är positiva till det svenska samhället samt har förtroende för 

själva systemet.  De tror att barnens bästa ligger i att de följer lagarna och lyckas med 

studierna. I diskussioner med sina barn tar de avstånd från brottsliga handlingar och förväntar 

sig att deras barn gör det samma. Det framkommer även i Kamalis (1999) undersökning att 

om föräldrarna i familjen bryter mot samhällets regler, exempelvis arbetar svart samtidigt som 

de får socialbidrag. Då blir det svårt av få gensvar hos barnen. Föräldrarna har en positiv 

inställning till det svenska samhället och vill att deras barn ska dela deras åsikt samt följa 

samhällets regler. Eftersom föräldrarna själva bryter mot samhällets regler har de svårt att få 

gensvar hos deras barn. En familj som är med i Kamalis (1999) undersökning har hamnat hos 

de sociala myndigheterna för att deras dotter har åkt fast för snatteri. De skyller sina problem 
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och dotterns avvikelser på dotterns ungdomskrets. Men det framkommer även att fadern och 

modern i familjen inte har några problem med att arbeta svart och samtidigt få socialbidrag. 

Detta är även något som påverkar deras dotter när det gäller hennes värderingar samt 

inställning till det svenska samhället.  

Jamila säger:  

”Vad gör de själva? Sitter hemma och får socialbidrag. OK, pappa och mamma säger att jag 

ska utbilda mig och bli nånting, och det är bra, det vet jag också. Men det är inte heller fel att 

gå på socialbidrag. Vad ska man göra? Man klarar sig på något sätt. (…) Det finns jobb 

alltid, jag menar svart jobb. (…) Vem bryr sig att det ska vara vitt, vem fan bryr sig om oss? 

(…)” (Kamali, 1999;58). 

Även om föräldrarna har en positiv inställning till det svenska samhället har de svårt att 

överföra deras syn till dottern. Detta på grund av att deras icke solidariska handlingar väger 

tyngre än deras ord och påverkar dottern negativt. En annan bidragande orsak kan vara att de 

bor på ett segregerat område samt att även dotterns ungdomskrets påverkar henne negativt 

(Kamali, 1999). 

Gällande ambivalenta ungdomar är de väldigt kluvna till Sverige och det svenska samhället 

(Kamali,1999). Ungdomarna kan lätt ändra sin åsikt och inställning beroende på 

umgängeskrets, skolmiljö eller speciella händelser som tvingar dem att ta ställning. 

Föräldrarna till dessa ungdomar är positiva till Sverige och det svenska samhället. En eller 

båda två av föräldrarna har arbete och de har även en tro på framtiden. Ungdomarna från 

denna grupp har blandade vänner, både svenskar och invandrare.  Ibland hamnar de i 

lojalitetskris då de kan få göra saker som de inte vill, men gör det ändå för att de vill ställa 

upp för sina vänner. Slutligen kan man konstatera att ungdomarna kläms mellan två lojaliteter, 

vilket bidrar till att de inte kan ta ställning för eller mot det svenska samhället (Kamali, 1999). 

Det framkommer även i Kamalis (1999) undersökning att ungdomar med positiv inställning 

till det svenska samhället har föräldrar som är etablerade på arbetsmarknaden. Föräldrarna har 

en positiv inställning till det svenska samhället och visar uppskattning till det. Både föräldrar 

och barnen ser sig som svenskar och anser att de har skyldigheter gentemot det samhället som 

hjälpt dem när de behövt det. Föräldrarna i dessa familjer är akademiker och har jobb som 

motsvarar deras utbildning. Bidragande faktorer till ungdomarnas positiva inställning är den 

sociala miljön samt föräldrar och vänners uppskattning till det svenska samhället (Kamali, 
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1999). Enligt Kamali (1999) kan man sammanfatta ungdomars inställning till det svenska 

samhället utifrån följande faktorer. Föräldrars inställning till det svenska samhället, 

föräldrarnas moraliska handlingar, den sociala miljön integrerad/ segregerad och 

ungdomarnas vänskapskrets.  

2.1.2 Max Webers teori kring rationalitet   

Gällande Webers syn på samhällsvetenskap och kultur, beskrivs oftast hans syn i termer av 

förståelse. Med förståelse menar Weber att man ska förstår en social handling utifrån den 

meningen som individen själv ger sitt handlande (Johansson, 1996). Handlingsbegreppet är en 

ytterst viktig del i Webers sociologiska tänkande. Weber utgår från fyra olika former av 

handlande, målrationellt handlande, värderationellt handlande, affektivt handlande och 

traditionellt handlande (Johansson, 1996). 

Med Målrationellt handlade framkommer det i Johannson (1996) att Weber menar att 

individen har identifierat ett mål som den vill förverkliga och tillämpar olika strategier som 

individen anser kommer hjälpa den att uppnå sitt mål. Exempel på detta är om en 

fotbollsspelare under en match försöker filma till sig en straff eftersom han vill vinna 

matchen. Värderationellt handlande är handlingar som enligt Weber inte utförs för att 

åstadkomma något specifikt mål, utan istället för att individen vill bevara sin heder eller 

trovärdighet. Johansson (1996) förklarar detta med en fotbollsspelare som vägrar att filma till 

sig en straff eftersom ett sådant beteende kan betraktas som osportsligt. Affektivt handlande är 

handlingar som utförs under känslors påverkan och är spontana. Sådana här typer av 

handlingar är inte rationella. Exempelvis när en fotbollsspelare skäller ut domaren efter ett 

domslut trots att han vet att domslutet inte kommer att ändras.  Traditionellt handlande är inte 

heller rationellt handlande, det hör ihop med traditioner och seder.  I fotbollsvärlden byter 

spelarna tröjor med varandra efter matchen det är ett exempel på sådant handlande 

(Johansson, 1996). Sammanfattningsvis framkommer det i Johansson (1996) att Weber anser 

att dessa handlingstyper är viktiga eftersom sociologins uppgift är att förstå varför människor 

handlar så som de gör. Dessutom menar han på att den målrationella typen av handlingar har 

ökat i det moderna samhället på grund av den ökade byråkratiseringen (Johansson, 1996). 

2.1.3 Bourdieus teori om habitus 

Månsson (2003) redogör i sin bok ”Bourdieus teori om habitus, en central tanke i Bourdieus 

teori om habitus” är att individens handlingar präglas av sociala och kollektiva karaktärer.  
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Individen som vistas i och deltar i olika sociala miljöer tillämpar olika sätt att agera och 

förhålla sig på.  Eftersom en människa under sitt liv kan leva och möta många olika sociala 

miljöer, så blir hennes sätt att agera och förhålla sig format av de olika erfarenheterna hon fått 

i de olika sociala miljöerna (Månsson 2003). Det som individen då gör är att erhålla sig ett 

habitus, med detta habitus kan hon vara sig själv i en eller flera olika sociala miljöer. Det 

dominerande i Bourdieus teori om habitus är att individen med sin egen vilja kan påverka det 

genom sin levnadsbana, på samma sätt som hon med sitt habitus formar strukturen och 

samhället.  Vissa sociala miljöer formar habitus mer än andra, och särskilt uppväxtens 

livsförhållande formar habitus som följer individen resten av livet. Därför när en individ stöter 

på olika handlingsmönster som formats av andra än de som hon mött i sitt egna sociala 

ursprung, sammanställer hon på olika sätt ett nytt habitus (Månsson, 2003).  

Alla nya sociala miljöer begär att individens habitus tillförs nytt beteende och förhållningssätt 

(Månsson, 2003). Nytt habitus innebär mer än anpassning enbart på ytan, det innebär i själva 

verket en helt ny livsstil. Människor från olika sociala miljöer har inte likadana möjligheter att 

utveckla ett nytt habitus och tillägna sig nya erfarenheter. Eftersom skillnader i 

ursprungsfamiljer skapar olika möjligheter att tillägna sig symboliska kapital som finns i de 

nya sociala miljöerna. Därför är det inte lika lätta för alla att skaffa sig ett nytt habitus som 

blir användbart på de platser där konkurrens finns. Tillägnandet av ett nytt habitus bidrar 

också med konsekvenser som är förknippade med ursprunget och med förmågan att nyttja den 

högre sociala position som eventuellt nåtts.  Därför påverkar alltid kollektiva faktorer som 

ligger utanför individens kontroll möjligheterna att erhålla sig ett nytt habitus (Månsson, 

2003).  

2.1.4 Skolframgång och minoriteter  

Under de senaste fyra decennierna har olika forskare och pedagoger visat intresse för varför 

vissa grupper och minoriteter klarar sig bättre än andra. De teorier som forskare har använt sig 

av för att förklara vilka de bidragande faktorerna är till varför vissa barn lyckas bättre än 

andra är följande, Ärftlighetsteorin, Kulturella brister, Kulturell konflikt och Strukturella 

förklaringar (Axelsson, 1999).  

Gällande Ärftlighetsteorin framkommer det att det rör sig om variationer i intelligens mellan 

raser som framförallt har orsakats av medfödda skillnader i begreppsuppfattning, förmåga att 

förstå relationer, problemlösningsförmåga och symboliskt tänkande (Axelsson, 1999).  Inom 

den kulturella brister teorin, beror den låga skolframgången bland minoriteterna på grund av 
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brister i hemmen eller en bristfällig kulturell bakgrund.  Barnen i dessa familjer anses sakna 

kognitiva, språkliga samt andra färdigheter eftersom deras föräldrar inte heller besitter dessa 

färdigheter i så pass stor grad att de kan överföra dem till sina barn(Axelsson, 1999). Teorin 

om Kulturell konflikt presenteras som kritik mot teorin om kulturella brister. De menar istället 

på att anledningen till att minoritetsbarnen misslyckas i skolan är på grund av att deras kultur 

skiljer sig avsevärt gentemot den rådande majoritetskulturens attityder, värderingar och de 

olika inlärningstiderna (Axelsson, 1999). Den sista teorin Strukturella förklaringar är 

uppdelade inriktningar som förklarar den uteblivna skolframgången hos vissa 

minoritetsgrupper. Den första inriktningen är att skolan och samhällets organisation bevarar 

och konserverar ras- och klasskillnader vilket bidrar till utbildnings diskriminering. Den andra 

är hur minoriteter upplever vad samhället har att erbjuda dem (Axelsson, 1999). 

Teoriavsnittet kommer att hjälpa författaren vid analysarbetet. Det kommer bidra till att 

författaren kan redogöra för de olika bidragande faktorerna som påverkar invandrarungdomar 

till att studera vidare. 

 

3 Metod och tillvägagångssätt  

Författaren har valt att använda sig av kvalitativ metod i denna undersökning. Den form av 

kvalitativ metod som valts är livshistorieintervju. Genom att använda sig av 

livshistorieintervju ger det möjligheten för respondenterna att berätta sin historia från 

uppväxten i hemlandet till Sverige och de nuvarande studierna. En livshistorieberättelse kan 

vara uppdelad i tre delar. Första delen är en fri berättelse om livet, där informanten är fri att 

själv strukturera sin berättelse och intervjuaren har rollen som aktiv lyssnare. Andra delen är 

följdfrågor till informanten som kan uppstå av den fria berättelsen. Exempelvis kan du berätta 

mera om din barndom, skolan eller dina föräldrar. Den sista och tredje delen är frågor till 

informanten utifrån livshistoriens specifika syften och tema (Ahrne, 2011). I den sista delen 

kommer författaren ställa frågor så att teorierna testas ordentligt. Författaren valde denna typ 

av intervjufrom eftersom man kan föra en dialog med intervjupersonen och även få en 

fördjupad bild av det som man finner relevant för den här specifika forskningen. Genom att 

författaren använder sig av denna metod ger det möjlighet att senare i analysarbetet kunna 

jämföra skillnader och likheterna mellan de olika respondenterna.  
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3.1 Intervjuarnas tillförlitlighet  

Kritik som framkommer mot biografiforskning har varit att livshistoria är atypiska (Ahrne, 

2011). Atkinson (1998) bemöter denna kritik i Ahrne (2011) på följande sätt. Han menar på 

att fem informanter som har insikt och kan uttala sig om ett fenomen kan ge bättre förståelse 

än hundratals informanter som svarar på en enkät som inte har lika bra insikt. Enligt Ahrne 

(2011)  måste frågor om trovärdighet alltid relateras till forskningssyftet. Om syftet är att få 

förståelse för den subjektiva tolkningen av livet är livshistorieintervju en bra och relevant 

metod. Författaren kan även konstatera att informanternas beskrivning av deras verklighet 

grundas i de teorier som är relevanta för forskningssyftet. Det bör dock påpekas att gällande 

den mängden informanter som deltog i undersökningen att man inte kan säga att resultatet är 

representativt för alla, men det är representativt för just dem. Enligt Jacobsen (2002) 

framkommer det att information som stimuleras av forskaren fungerar ofta ledande, för den 

vidare informationen som informanten ger. Forskaren får enbart det svar han efterfrågar. Den 

information som kommer spontant från informanten anses oftare mera giltig. Det är 

information som inte är styrd av forskaren, och som kan uppfattas ligga närmare informantens 

egentliga uppfattning om ett fenomen (Jacobsen, 2002). Därför är livshistorieintervjuer bra 

eftersom den tillåter forskaren erhålla information som är spontan men även information som 

har en direktanknytning till forskningens syfte. 

3.2 Intervjuerna  

Intervjuerna genomfördes med fem stycken ungdomar med utländsk härkomst och som bor i 

ett segregerat område, Andersberg i Halmstad. Ungdomarna är mellan 20 till 25 år och de har 

en bakgrund i Balkan. Intervjuernas längd varierade allt från 30 till 45 minuter. Intervjuerna 

genomfördes på neutrala platser, exempelvis skolan eller skolbiblioteket. Vid alla tillfällen 

fick intervjupersonerna själva välja plats eftersom att det var viktigt för författaren att de 

kände sig trygga och bekväma med platsen. Intervjuerna inleddes med att prata om andra 

saker som inte rörde själva forskningssyftet. Detta på grund av att författaren ville att 

intervjupersonerna skulle känna sig avslappnade. Under intervjun förde författaren 

anteckningar för att försöka fånga upp ansiktsuttryck och gester som kan vara vid betydelse 

för analysen. Vid samtliga intervjuer var författaren noga med att informera informanterna om 

att de skulle vara anonyma och att deras riktiga namn inte kommer att nämnas i själva 

uppsatsen.  Författaren förklarade även för informanterna att de inte behövde svara på frågor 

som de ansåg vara för känsliga att svara på. Under intervjuerna användes bandspelare. 
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Författaren bedömer dock att detta inte inverkade negativt på informanternas öppenhet och 

vilja att berätta. Materialet som framkom var ytterst viktigt för författarens analysarbete, 

genom att allting spelades in på band gav det författaren möjlighet att arbeta och analysera 

materialet på ett bra sätt efter det att transkriberingen var gjord. 

3.3 Urval  

Ett sätt att välja ut olika intervjupersoner när författaren har speciella frågeställningar kallas 

för snöbollsurval vilket innebär att författaren inleder med att intervjua en person som har fått 

kännedom om och som har upplysningar som är intressanta. När man intervjuar den första 

personen så frågar man om namn på andra personer som kan ge ytterligare information och 

synpunkter. På detta vis kan snöbollen rulla vidare och efter ett tag få tillräckligt med 

personer att intervjua (Ahrne, 2011).  Författaren har använt sig av snöbollsurval. Författaren 

var bekant med den första intervjupersonen och genom den erhölls tips om ytterligare 

personer som var relevanta för undersökningen. Enligt Ahrne (2011)  kan snöbollsurval även 

medföra vissa risker eftersom informanterna som tipsar om andra informanter har antagligen 

kontakt med varandra och därför förmodas att de har vissa gemensamma erfarenheter och 

attityder. Det som framkommit är att de känner till varandra på ett mera ytligt plan. Alltså att 

de vet vilket land de är från, bor på samma område, studerar vid Högskolan i Halmstad samt 

att de brukar hälsa på varandra när de ses. Författaren bedömer att detta inte påverkat 

intervjuerna på ett för undersökningen negativt sätt. 

3.4 Analysarbete 

Författaren försökte inledningsvis i processen få en överblick när det gäller analysarbetet. För 

att kunna erhålla en översikt utgår man utifrån tre aspekter (Jacobsen, 2002).  Enligt Jacobsen 

(2002) är den första aspekten en beskrivning, det vill säga att få en så grundlig och detaljerad 

beskrivning av data materialet som författaren har. Situationer, intervjuer och samtal ska 

registreras så noggrant som möjligt. Detta brukar i regel kallas för tjocka beskrivningar 

(Jacobsen, 2002). Den andra fasen är systematiseringen och kategorisering. Här handlar det 

om att systematisera och sålla i den överskådliga informationen. Detta måste göras för att 

överhuvudtaget kunna få en överblick av all data som författaren har tillgång till. 

Systematisering och kategorisering är viktigt för att författaren ska kunna förmedla det som 

framkommit av materialet (Jacobsen, 2002). Den sista och tredje fasen är kombination av de 

två förgående. När systematiseringen är gjord kan vi börja tolka data, med det menas att leta 
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efter meningar, orsaker, försöka generalisera eller få ordning på datamaterialet. På detta sätt 

kan författaren få fram dolda och intressanta förhållanden (Jacobsen, 2002).   

När intervjuerna var genomförda så började författaren med att analysera materialet. För att 

detta skulle kunna ske transkriberades allt material. Materialet lästes igenom flera gånger för 

att få en god överblick så att författaren kunde påbörja kategoriseringen. Kategorierna var 

viktiga för författaren eftersom de bidrog till att organisera och ge struktur åt materialet. 

Kategorierna indelades utifrån de relevanta teorierna som framkommer i uppsatsen. Sedan 

letade författaren i intervjuerna efter de olika svar som matchade uppsatsens syfte och teorier. 

När detta var gjort så rödmarkerades allting som var relevant för uppsatsen och sattes ihop så 

att analysarbetet kunde påbörjas. 

 

3.5 Etiska aspekter  

 När vi undersöker något genom intervjuer så arbetar vi utifrån tre grundsaker, informantens 

samtycke, krav på privatliv och krav på att bli korrekt återgiven (Jacobsen, 2002). Författaren 

hade tagit hänsyn till dessa när intervjuerna genomfördes. När författaren tog kontakt med 

informanterna fick de lagom med information för att de skulle kunna fatta ett beslut om de 

ville medverka i undersökningen eller inte. Detta för att för mycket information kan bidra att 

de inte minns något av den i ett senare skede, dessutom kan för mycket information om 

undersökningen bidra till att informanten anpassar sina svar. Därför passade lagom 

information bäst i detta fall (Jacobsen, 2002). När det gäller rätten till privatliv så ska man 

tänka på tre saker, (1) hur känslig den insamlade informationen är, (2) hur privat är den 

information som samlas in och (3) anonymitet (Jacobsen, 2002). Författaren hade detta i 

åtanke och meddelade informanterna att de inte behövde svara på frågor som de ansåg vara 

för känsliga att svara på. När författaren informerade informanterna om undersökningen så 

gjordes det klart för dem att de skulle förbli anonyma. När alla intervjuerna var gjorda och 

transkriberade så mailade författaren den tjocka beskrivningen till informanterna så att de 

kunde se över den. Detta på grund av att författaren ansåg det var viktigt att informanternas 

berättelse var återberättade på ett korrekt sätt.  

 

 



 
 

16 
 

4 Resultat  

Författaren har valt att presentera resultatet utifrån informanternas livshistoria och bakgrund. 

Detta på grund av att kunna ge läsaren en ökad förståelse om informanterna. Transkriberingen 

genomfördes ordagrant och informanterna utsagor citerades i talspråk. Informanterna 

citerades i talspråk eftersom detta lämpar sig bäst för livshistorieberättelse. Författaren 

kommer, utifrån livshistoriemetoden, att redogöra för informanternas uppväxt i hemlandet till 

de nuvarande studierna i Sverige. Livshistorieberättelserna är i uppsatsen bearbetade på så sätt 

att de innehåller följande huvuddelar: 

1. En allmän bakgrund och presentation av intervjupersonen ifråga. 

2. Hur intervjupersonen uppfattar sig ha kommit in i det svenska samhället. 

3. Vilken betydelse intervjupersonen tillmäter föräldrarnas betydelse för skolgången 

4. Vilken betydelse intervjupersonen tillmäter lärarnas betydelse för skolgången 

5. Vilken betydelse intervjupersonen tillmäter vännernas betydelse för skolgången 

6. Hur intervjupersonen ser på sin framtid 

7. Den viktigaste faktorn för att studera vidare 

 

 

Redogörelsen i detta kapitel ligger till grund för den analys av berättelserna som ska göras i 

kapitel 5. 

 

 

 

4.1 Nura 

Nura 21 år gammal kom till Sverige 1992 från Kosovo med sin familj på grund av kriget. 

Hennes familj består av mamma, pappa, två äldre syskon och en lillebror. På gymnasiet läste 

Nura samhällsvetenskapliga linjen med inriktning på idrott och nu studerar hon vid 

Högskolan i Halmstad. Nuras äldre bror arbetar på en fabrik som produktionschef, äldre 

systern arbetar på ett slakteri som avdelningschef och lillebror går på grundskolan. 

Föräldrarna har en gymnasieutbildning från hemlandet. Idag arbetar pappa på en fabrik och 

mamma jobbar som cirkelledare för utländska kvinnor. Nura kan inte berätta särskilt mycket 

om uppväxten i Kosovo eftersom hon var bebis, men hon kan berätta om uppväxten i Sverige. 

Hon säger att den har varit en bra och vanlig uppväxt. Hon hade kompisar och kände sig inte 
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utanför. Nura beskriver sin uppväxt i huvudsakligen positiva ordalag. Under intervjun 

beskriver Nura vidare sin uppväxt på följande sätt. 

 

”Mina föräldrar har berättat att vi bodde på en flyktingförläggning, typ en soffa en tv väldigt 

enkelt men mina föräldrar var nöjda med det trots allt. Sedan flytta vi till Halmstad och med 

åren började mamma och pappa att jobba och då fick vi inkomsten att bo lite bättre då.” 

(Nura)  

 

Hennes föräldrar fick relativt fort jobb i Sverige, hon tror att de fick jobb efter två år i 

Sverige.  Hon anser inte att den svenska kulturen skiljer sig avsevärt mycket åt från hennes 

egen. Dessutom menar hon att hennes föräldrar har tagit till sig den svenska kulturen och vet 

hur den fungerar. När författaren frågade Nura om hon anser att de kom in i det svenska 

samhället fort? Säger hon så här: 

”Ja men det tycker jag. Sen kanske det kan bero på att mina föräldrar inte har haft många de 

känner här, inte många albanska kompisar här och att det kanske har gjort att de varit 

tvungna att lära känna svenskar för att ha någon att känna. Detta kanske gjorde att det kom 

in snabbare än om de bara hade umgåtts med albaner.” (Nura). 

Nura forsätter med att säga att de bor bättre nu. Numera bor de i en större lägenhet och 

mamma och pappa jobbar fortfarande vilket gör att den ekonomiska situationen förbättrats 

ytterligare. På fritiden spelar hon fotboll. Fotbollen och skolan är de två saker som tar upp 

mest av hennes tid och dem prioriterar hon. Hon beskriver sig själv som en väldigt social tjej 

och att hon har en stor umgängeskrets, men att hon har tre kompisar som hon är väldigt nära 

med. Hennes föräldrars intressen är att engagera sig i barnens fritidsaktiviteter säger Nura. 

Pappa och mamma brukar komma och titta när jag och min lillebror spelar fotboll. Dessutom 

gillar mamma att promenera och pappa att gå på gymmet ibland.  När författaren frågar Nura 

om hennes föräldrar har påverkat henne gällande hennes skolgång? Säger hon så här: 

”Ja, alltid påverkat mig på ett bra sätt, eller känt att de nästan pressat mig. Fast jag har 

alltid tänkt att det är för mitt bästa och det har nu visat sig vara så i slutändan. Hade det inte 

vart för dem hade jag inte gått på högskolan och mina betyg hade inte vart så bra som de är. 

” (Nura)  
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Nura forsätter sin berättelse och berättar om sin skolgång. Hon har alltid varit den som tar tag 

i saker och får saker och ting gjorda. Hon säger att hon aldrig varit en sådan som inte hamnar 

efter utan alltid planerar saker och ting. Men hon betonar också att hon varit den som skojar 

mest i klassen och att hon alltid haft många kompisar under grundskolan och gymnasiet. Hon 

säger att lärarna haft en blandad betydelse för henne men att de ändå har påverkat henne 

positivt. När författaren frågar henne om vilken betydelse lärarna haft för henne? Säger hon så 

här: 

”Blandat där, jag tänkte typ på varför jag valde denna inriktning på högskolan? Det var för 

att min lärare på gymnasiet var så pass bra och pedagogisk. Det gjorde att detta ämne blev 

roligt.” (Nura) 

Nura berättar att hennes umgängeskrets har förändrats från grundskolan till gymnasiet. Hon 

har över huvud taget inte samma vänner nu. När författaren frågade henne om vilka skillnader 

det finns mellan henne och andra ungdomar från Andersberg som valt att inte studera säger 

hon så här: 

”Jag har många eller jag hade många kompisar Där vi spela i samma lag första året på 

gymnasiet och då var vi alla lika, alla var duktiga i skolan och på fotboll. Men sen så hände 

det något och det kan beror på att de fick dåligt umgänge. Det kan ha påverkat dem till att de 

sluta fotbollen och att det gick dålig i skolan.  De kanske inte hade samma mål som de hade 

när de var yngre. Där är skillnaden mellan mig och dem jag hade fortfarande mina mål 

skolan och fotbollen.  Det är mina mål som gjort att jag är här och de har valt att jobba 

vidare efter gymnasiet och inte utbilda sig.” (Nura) 

 

Vidare i intervjun frågade författaren henne om hennes vänner har visat stöd när det kommer 

till hennes skolgång? Hon säger så här: 

”Ja det har de gjort. Alltså min krets har alltid vart så här. Asså inte nördar men vi har ändå 

fixat skolan på något sätt.(…).” (Nura) 

Nura förklarar att hon har känt att hennes föräldrar har varit en bidragande faktor, och 

påverkat henne till att vidareutbilda sig. Hon säger så här:  

”Hmm, en stor del beror nog på mina föräldrars stöd och lite press (skratt).  Och även mig 

själv eftersom jag ville det.  Det var inte så att jag blev tvingad till det. Mina föräldrar har 
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lärt mig redan från början när jag började i skolan, att skolan är viktig och så det kan vara 

en av anledningarna.” (Nura) 

Nura upplever inte att hon har blivit behandlat annorlunda i skolan eftersom hon har en annan 

härkomst, hon tror det beror på att det alltid har varit några med utländsk härkomst i klassen 

och därför har det varit en naturlig sak för alla. Nura berättar även att hon känner att hon haft 

stöd från sina kamrater när det gäller hennes studier.  I hennes krets stöttade man varandra och 

de alla hade samma mål. Nura ser ljust på sin framtid och säger så här om den: 

”Så som det har gått hittills tror jag bara att det kan gå bra. Förhoppningsvis har jag ett bra 

jobb som speglar det jag studerar nu och bra umgänge.” (Nura) 

4.2 Olivia 

Olivia 25 år gammal flyttade till Sverige 1992 från Bosnien med sin familj på grund av kriget. 

Familjen består av mamma, och hennes tvillingbror. På gymnasiet läste Olivia den 

samhällsvetenskapliga linjen och nu studerar hon vid Högskolan i Halmstad. Olivias bror har 

en socionomexamen. Mamma är utbildad jurist i hemlandet och arbetade på ett företag som 

företagsadvokat. I Sverige utbildade sig mamma till socionom och arbetar med sitt yrke nu.  

Olivia föddes i Bosnien och när kriget bröt ut flyttade de till Sverige. Hon kommer inte ihåg 

så mycket från Bosnien eftersom hon var väldigt liten då men något lite vet hon utifrån egna 

minnen och en del berättade hennes mamma för henne. Hon berättar att när de kom till 

Sverige bodde på flera olika flyktingförläggningar.  Vissa flyktingförläggningar var bra och 

andra mindre bra. Den sista de bodde på var bra eftersom det var som en riktig lägenhet och 

de andra var dåliga eftersom det var bara små rum som de fick dela med andra. De flyttade 

runt ganska mycket under det första året i Sverige. Därefter fick de uppehållstillstånd och hon 

och hennes bror fick börja i skolan. I Bosnien bodde de i en lägenhet relativt centralt och 

Olivia bodde ganska mycket hos sin mormor som bodde på landet. Det var ganska vanligt 

berättar hon eftersom där fick de leka och fick göra andra grejer som de inte fick göra inne i 

staden. Hon har haft flera olika fritidsintressen under hennes uppväxt. Tennis var det som hon 

höll på med länge, cirka fyra år, och sedan sysslade hon med boxning, dans, karate och 

spelade piano. Nuförtiden hinner hon inte med så mycket eftersom hennes tid går främst åt att 

studera sedan umgås hon med vänner och familj. Olivia berättar att idag umgås hon främst 

med några få vänner som hon har en nära relation till, under uppväxten hade hon många 

bekanta och så är inte fallet idag. Olivias mamma studerade ca sex till åtta år i Sverige. När 
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hon  hade studerat klart fick hon jobb relativt fort och har nu arbetat ett bra tag.  Mammans 

intressen är att träna, dansa, lära sig nya språk och allmänt ta det lugnt. När författaren frågar 

Olivia om hon anser att de kom fort in i det svenska samhället svarar hon så här: 

 

”Hmm, ja det tror jag. Alltså från och med det att vi fick uppehållstillstånd så gick det fort. 

Men ja det tycker jag.” (Olivia). 

 Vidare i intervjun när författaren frågar Olivia om hennes föräldrar har påverkat henne när 

det gäller hennes skolgång? Säger hon så här: 

”Ja det har dem, de har pressat väldigt mkt att man måste bli något. Asså jag vet vissa 

svenska kompisar som man hade och de tog ett sabbatsår för att resa och så, det var helt oki 

för dem. Men om jag hade föreslagit det för morsan så hade hon gått i taket eller så, det var 

hela tiden skola är viktigaste fixa en utbildning. Asså jag vet varför morsan kände så, hon har 

alltid varit en akademiker därför har det alltid varit viktigt för henne men också för att vi är i 

ett främmande land. För henne var det viktigt att man ska bli något så att svenskar inte ser 

ner på en samt för att få en bättre status så att man inte är någon vanlig invandrare. Och att 

man gör rätt för sig så att ingen kan säga något nedlåtande om dig, du har faktiskt tagit dig 

dit själv där du är.” (Olivia) 

Olivia upplever sin skolgång som rolig, men hon märkte dock att hon var lite annorlunda än 

alla andra. Främst i början av sin skolgång då alla barnen frågade henne massa frågor. Hon 

kunde inte så bra svenska på den tiden och svarade så som hon trodde att de hade frågat 

henne. När det väl blev fel så skämdes hon. Vissa barn ville inte leka med henne och hon tror 

att det berodde på bristande språk kunskaper. Hon berättar vidare att när hon väl hade lärt sig 

att behärska det svenska språket blev det bättre och barnen accepterade henne mera då. Det 

som var roligast med grundskolan var att hon hade så bra lärare. När författaren frågar Olivia 

vilken betydelse lärarna hade för henne? Svarar hon så här: 

”(…) det som var kul på grundskolan var att jag hade en väldigt bra lärare, en äldre kvinna 

som brukade stanna med mig efter skolan och det var hon som lärde mig att börja spela piano 

till jag tog kurser själv. Så hon var väldigt så, vi var hemma och hjälpte henne måla staket 

och vi fick en bulle eller så. Hon tog ändå hand om oss, asså mig och min bror hon märkte vi 

var lite utanför och så. Sen så hade jag en till som var bra. (…). De ansträngde sig mycket 

och om de märkte att någon sa nått om mig så satte de stopp och var måna om att alla skulle 

må bra i klassen.” (Olivia). 
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Under gymnasiet gick Olivia den samhällsvetenskapliga linjen, och det var främst på grund av 

att hennes mamma ville det. Hon berättar att från början gick hon Naturvetenskapliga linjen 

men det var mamma som hade valt det åt henne. Hon var väldigt missnöjd och hon ville 

istället gå handel, men hon och hennes mamma kompromissade så det blev den 

samhällsvetenskapliga linjen. Hon har även studerat på KOMVUX ett år innan hon valde att 

studera vidare. 

När författaren under intervjun frågar Olivia om vilka hon umgicks med under grundskolan 

och gymnasiet samt om denna umgängeskrets har förändrats så säger hon så här: 

”Det är dem som valt att plugga och de som ville plugga vidare, eller vuxit och utvecklats och 

har ambitioner på andra sätt och de som jag lämnade är de som är fast på ett ställe. Beter sig 

som att de fortfarande är femton, de beter sig så och pratar så och har inga ambitioner. De 

lever dag för dag eller så”. (Olivia). 

Författaren frågade Olivia om hennes vänner visade stöd för hennes skolgång? Hon säger så 

här: 

”På högstadiet och gymnasiet fick jag inget stöd. De sa kanske istället vi skolkar och gör 

något annat och även om jag inte ville, så kanske man föll för grupptrycket. Nu är det jag 

själv som bestämmer så ingen kan hindra mig eller förstöra för mig eftersom jag är så pass 

vuxen så jag bestämmer själv om min framtid”. (Olivia). 

 

De bidragande faktorerna som påverkade Olivia att studera vidare är att hon arbetade först i 

några år och hon var inte var nöjd med de jobben som hon hade. Samt att hon känt press 

hemifrån. Hon säger så här: 

”Jag jobbade först i några år och man inser att man inte vill ha de skitjobben som finns man 

måste ha en utbildning för att kunna ta sig framåt och för att kunna utvecklas som människa. 

Och inte vara fast i samma mönster livet ut. Dessutom även på grund av press hemifrån 

eftersom utbildning var viktigt.” (Olivia). 

Olivia berättar att hon inte anser att hennes kultur skiljer sig från den svenska så mycket. 

Dessutom anser hon inte heller att hennes kultur har hämmat henne när det gäller hennes egen 

skolgång. Hon berättar att hon inte fick stöd på grundskolan och gymnasiet från hennes 

vänner gällande hennes skolgång. De ville oftast få med henne på andra saker i bland följde 
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hon med och ibland inte hon kunde känna sig kluven ibland.  Hon ser ljust på sin framtid och 

berättar så här om den. 

”Först ska jag slutföra denna utbildning, och sedan hoppas jag på att jag får ett bra jobb. 

Jobba några år och kanske läsa något mera. Sen klart hoppas jag på att starta egen familj, 

giftermål, barn och sådana grejer” (Olivia).  

4.3 Damir 

Damir 22 år gammal flyttade till Sverige 1995 från Bosnien med sin familj på grund av 

kriget. Hans familj består av mamma, pappa och en äldre bror. Damir läste den 

samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet och nu studerar han vid Högskolan i Halmstad. 

Mamma har ingen utbildning från hemlandet utan hon är hemmafru. Damirs bror arbetar nu 

som bilmekaniker. Pappan i familjen har ingen högre utbildning från hemlandet och han 

skulle påbörja studier vid universitet när kriget bröt ut och då blev det inte av. Mamman har 

arbetat inom vård och omsorg men numera är hon sjukskriven. Pappan i familjen jobbar inom 

industri.  

I Bosnien bodde de i hus men Damir kommer inte ihåg så mycket eftersom han enbart var 5 år 

gammal. Han berättar att under kriget i Bosnien bodde han och hans familj i en skola med alla 

andra flyktingar. De kunde komma till Sverige med hjälp av Damirs morbror, de fick 

uppehållstillstånd och en riktig lägenhet direkt när de kom till Sverige. Nu bor de i en trea 

som är en hyresrätt där han och hans föräldrar har varsitt rum. Damir berättar att hans 

fritidsintressen är att spela fotboll, umgås med sin flickvän och med sina vänner. Han har 

väldigt många bekanta och umgås med alla. En del är vänner från fotbollen en del är vänner 

från skolan och en del är vänner från bostadsområdet. Han anser att han kom in i det svenska 

samhället ganska fort men inte hans föräldrar. När författaren frågar honom om de kom in i 

det svenska samhället fort? Svarar han så här: 

 

”Jag gjorde det men mina föräldrar är kvar i den bosniska mentaliteten.  De har sina 

principer och värderingar och jag har mina. För jag är uppvuxen i Sverige och då har jag 

kommit in i samhället och de är fortfarande kvar.” (Damir).  

Vidare i intervjun frågar författaren om hans föräldrar har påverkat honom när det gäller hans 

skolgång? Han svarar så här: 
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”Ja dom har ju påverkat mig, de har alltid velat jag skulle läsa vidare. De säger bli inte som 

vi och jobba på lager. Lager finns alltid. Så klart att det har påverkat mig till att läsa vidare 

och göra något med mitt liv.” (Damir). 

Vidare i intervjun beskriver Damir sin skolgång som lätt.  Han tycker att grundskolan inte var 

särskilt svår. Eftersom de inte hade många prov samt att proven inte var så omfattande. Det 

som han tycker var bäst med skolan var att han fick vänner där och att han fick umgås med 

dem varje dag. Högskolan tycker han är dock lite svårare men det gäller att kämpa och inte ge 

upp säger han. 

När författaren frågar honom vilken betydelse lärarna haft för honom? Svarar han så här: 

”De har inte haft någon stor betydelse utan det är mest föräldrarna och jag själv som haft 

betydelse. Lärarna ingen alls skulle jag tro, de har bara undervisat och inget mera. Men visst 

när det var snällare lärare så kunde man bygga en relation med dem och prata med dem och 

så, medan de andra undvek man bara.” (Damir) 

Damir har i stort sett haft samma umgängeskrets genom åren, han umgås fortfarande med 

samma personer som han gjorde innan. Dock har det tillkommit nya vänner sedan han började 

plugga vid Högskolan i Halmstad. Under gymnasietiden studerade han den 

samhällsvetenskapliga linjen med inriktning på ekonomi. Anledning till att han valde den 

inriktningen var att den var så pass bred och att han kunde studera vidare efter gymnasiet. 

Bidragande faktorer som påverkade honom till att studera vidare, var att det inte fanns många 

jobb att välja mellan samt hans föräldrar. Han säger så här : 

”Det fanns inte så många jobb och välja mellan när jag var klar med skolan. Samt så 

föräldrarna pushade en och sa alltid bli inte som oss och så. Ta en utbildning du får ett bättre 

jobb, lagerarbete finns alltid. Det var det som gjorde det.” (Damir) 

Damir anser inte att han upplevt några hinder i skolan. De hinder han kan ha upplevt i skolan 

var i så fall hemifrån säger han, eftersom han kände press på sig och var tvungen att prestera. 

Han tycker inte heller att han har upplevt någon kulturkrock heller. Han menar på att han har 

vuxit upp i Sverige och att hans kultur är den svenska kulturen. När han tänker tillbaka på sin 

skolgång så ifrågasätter han sitt val av linje. Han säger att han kanske borde tagit någon annan 

linje exempelvis som mekaniker. Eftersom de tjänar pengar och han själva pluggar just nu, 

fast det är enbart i vissa stunder han tänker så, främst när det går lite sämre i skolan. 
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När författaren frågar honom om hans vänner har visat stöd när det gäller hans skolgång? 

Svarar han så här: 

”Det är svårt att säga, som sagt de är olika umgängeskretsar. De vänner i skolan har visat 

stöd jag har två klasskompisar som jag är bra med och de har visat stöd och pushat en.  De 

brukar säga plugga i stället för att göra det eller för att jobba, gör så och så. Och de här 

andra vännerna har ej brytt sig eftersom de inte är i samma krets.” (Damir). 

Damir har en positiv syn på sin framtid och beskriver den på följande sätt: 

”Jag ser att jag ska bli klar med detta, och få jobb inom mitt yrke naturligtvis. Det är så jag 

ser på framtiden. Jag ser inte lagerarbete eller industri det gör jag inte.” (Damir) 

4.4 Nermin 

Nermin 22 år gammal kom till Sverige 1992 med sin familj på grund av kriget i Bosnien. 

Hans familj består av mamma, pappa och en storasyster. Nermin läste den 

samhällsvetenskapliga linjen på gymnasiet med inriktning på ekonomi och nu studerar han 

vid Högskolan i Halmstad. Nermins syster har en kandidatexamen i It- ekonomi och en 

magisterexamen i internationell marknadsföring. Pappa har en civilingenjörsutbildning från 

hemlandet och mamma har en gymnasial utbildning i ekonomi. I Sverige arbetar båda 

föräldrarna på en fabrik inom textilindustrin. 

 

Han föddes i Bosnien men kommer inte ihåg så mycket eftersom de var tvungna att fly. När 

de kom till Sverige fick de bo på två olika flyktingförläggningar och efter det flyttade de till 

Halmstad. Vidare berättar han om sina uppväxtförhållanden på följande sätt: 

”Från början var det ganska tufft. Vi kom till Sverige med en femhundring det var det ända vi 

hade och för den femhundringen köpte pappa en resväska, han tänkte att vi skulle åka tillbaka 

närsomhelst. Han satt sprätt på den femhundringen på en resväska(skratt). Det var tufft vi 

bodde på socialen och tog all hjälp vi kunde få egentligen. Sen kommer jag ej i håg (…) 

eftersom jag var liten. Men från (…) där har jag de bästa minnena. Vi flytta hit på grund av 

kriget, och det var tänkt hela tiden på att vi skulle flytta tillbaka. Kriget tog slut 95 men jag 

vet inte, de rätta förutsättningarna fanns helt enkelt inte för att flytta tillbaka. Vi hade 

ingenstans att bo och syrran som är äldre hade precis kommit in i den svenska skolan och hon 

började trivas och så.” (Nermin). 
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Nermin berättar att förhållandena är bättre nu avseende levnadsstandard eftersom båda hans 

föräldrar har jobb. Samt att även storasyster har jobb och att hon bor hemma, även hon hjälper 

till. Hans fritidsintressen förutom fotbollen är att umgås med vänner och familj i den mån det 

går eftersom skolan tar upp mycket av hans tid. Han berättar att han har en väldigt bra och 

nära relation till de vänner som står honom närmast. De andra vännerna han har är relationen 

mer ytlig. Hans föräldrar fick jobb efter fem, sex år i Sverige och de arbetar fortfarande. 

Föräldrarna har ett tydligt intresse för att engagera sig i barnen. Mamman gillar att baka och 

laga mat medan pappan gillar att titta på fotboll och basket. När författaren frågar honom om 

han anser att de kom in i det svenska samhället fort? Svarar han så här? 

”Jag kan säga så här, jag tycker inte mina föräldrar kom in i det svenska samhället fort. Än 

idag har de vissa svårigheter att anpassa sig till det svenska samhället. Men det gick fortare 

för min syrra hon börja tidigt i den svenska skolan och hon kunde anpassa sig. Jag gick på 

dagis här så det var lättast för mig på det sättet. Men föräldrarna har svårigheter än idag när 

det gäller vissa saker.” (Nermin) 

 

Vidare i intervjun när författaren frågar honom om hans föräldrar har påverkat honom när det 

gäller hans skolgång? Svarar han så här: 

”Ja det har de absolut. Redan från ung ålder klargjorde de för mig att skolan var oerhört 

viktig och att utan skolan får man ett fabriksjobb. Det är inget man ska sträva efter. Så redan 

i ung ålder gjorde de klart för mig att jag ska satsa på skolan och att skolan är viktig. Det 

gjorde dem på det viset att de satta sig ner med mig och sa det, samt att när jag fick läxor så 

hjälpte de mig i den mån de kunde. Så absolut de har påverkat mig och min skolgång och de 

är en stor anledning till att jag har valt att läsa vidare.”(Nermin) 

Han ser tillbaka på sin skolgång och anser att den har varit positiv. Men i början på 

grundskolan tycker han att det har varit tufft för honom. Han kände sig lite utanför eftersom 

han hade en annan härkomst men allteftersom blev det bättre.  Sedan tror han även att svenska 

språket bidrog till att han kände sig utanför. Eftersom han var så pass liten när han flyttade hit 

ville hans föräldrar att han skulle lära sig det bosniska språket. Han fick endast prata bosniska 

hemma och svenska i skolan. Detta bidrog till att han lärde sig behärska svenska språket lite 

senare än vad han borde ha gjort. 
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Vidare i intervjun när författaren frågar Nermin om vilken betydelse lärarna haft för honom? 

Säger han så här: 

”Stor betydelse vill jag säga både på ett positivt och ett negativt sätt. Vissa lärare har hjälpt 

mig under åren och varit ett stöd medan andra lärare har vari tvärtom egentligen. Och det 

kanske har bidragit att jag måste kämpa mer än de andra barnen som är födda i Sverige. 

Vissa har stöttat mig, pushat mig, hjälpt mig och varit ett stöd i den mån de kunnat medan 

andra inte gjort det. Då har jag på egen hand kämpat mer för att smälta in försöka vara som 

de andra barnen helt enkelt. ” (Nermin) 

Avseende hans umgängeskrets så har den förändrats från grundskolan till gymnasiet. I 

grundskolan umgicks han främst med de som kom från Balkan och som bodde på samma 

bostadsområde. Han säger så här: 

”Gymnasiet så började man inse hur viktig skolan var egentligen och där började man kanske 

fundera över sitt umgänge vilka man ska umgås med. Samt vilka som påverkar en negativt 

och positivt. Och där bytte man kanske umgänge för att helt enkelt bli så bra som möjligt i 

skolan. Så det har förändrats under tiden absolut.” (Nermin) 

På gymnasiet gick han den samhällsvetenskapliga linjen och den fick han välja själv eftersom 

hans föräldrar har lärt sig från sina tidigare misstag de gjorde med hans syster. Hon läste 

naturvetenskapliga linjen och hon tyckte det var tufft samt inget hon ville gå. Därför fick 

Nermin välja själv. När författaren frågar honom om vilka som var de bidragande orsakerna 

till varför han valde att vidareutbilda sig? Säger han så här: 

.”Jag skulle vilja säga att det finns tre faktorer. Först är min familj mina föräldrar och min 

syster. Andra är min härkomst och det tredje är mina vänner. Om jag börjar med min familj 

som jag nämnde är min pappa civilingenjör mamma har gymnasial utbildning i ekonomi så 

de har pushat mig sen jag var liten och berättat hur viktigt det var med skolan.  Det har 

fastnat i huvudet på mig och jag har även ansett att det är något som jag vill göra, jag vill 

inte hamna på ett fabriksjobb eftersom jag har sett hur de har slitit och kämpat. Men det var 

något de var tvungna att göra eftersom de hade andra förutsättningar just då. Jag vill uppnå 

så mycket som möjligt och skolan är helt klart ett sätt att göra det på. Andra var ju 

härkomsten, jag vet att man måste kämpa nästan dubbelt om man jämför med kanske med 

dem som är födda här i Sverige eller så. Så man vill ej jobba på fabrik bara på grund av 

härkomsten så det har pushat mig och jobba vidare än vara som de andra som inte gjorde 
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det. Tredje var ju umgänget, man börja tänka mer på skolan och insåg hur viktig skolan är 

och i vårt umgänge har vi hela tiden pratat om hur viktig skolan är, och att vi helt enkelt vill 

gå ut högskolan för få så bra jobb som möjligt.” (Nermin). 

 

Avslutningsvis frågar författaren Nermin hur han ser på sin framtid? Han svarar på följande 

sätt: 

”Den ser ganska ljus ut tycker jag, när man har gått ut högskolan så öppnas möjligheterna. 

Det finns alltid en risk att man inte får jobb direkt men har i alla fall ett diplom och 

utbildning att stödja sig på i vilket fall som helst. Så de åren man pluggar på högskolan är 

riktigt viktiga för de kan hjälpa en i framtiden. Kanske inte direkt första dagen man går ut 

skolan men inom en snar framtid är jag övertyga om att det kommer löna sig.” (Nermin). 

4.5 Behar 

Behar 22 år gammal flyttade till Sverige 1992 från Kosovo på grund av kriget. Hans familj 

består av mamma, pappa, lillebror och en lillasyster. Behar studerade tekniska linjen på 

gymnasiet och studerar nu vid Högskolan i Halmstad. Behars syster studerar till socionom och 

hans lillebror går på grundskolan. Pappa har en gymnasial utbildning och mamma slutade 

studera när hon var 15 år gammal.  Pappan i familjen arbetar inom industri och mamma har 

arbetat på en baguettfirma men är numera sjukskriven nu. Behar kommer inte ihåg mycket 

från Kosovo eftersom han var så pass liten när de flyttade till Sverige. Men vissa saker vet 

han eftersom hans föräldrar har berättat det för honom. De bodde i hus där nere i Kosovo och 

förhållandena var inte det bästa, de var tvungna att bo ihop med andra släktingar för att klara 

det ekonomiskt. När de väl hade flyttat till Sverige fick de i början bo på olika 

flyktingförläggningar. 

 Han säger att han har bott uppe i Stockholm och även Småland samt några andra ställen. I 

vilket fall var de tvungna att flytta runt hela tiden. Han vet inte heller riktigt varför de var 

tvungna att flytta runt hela tiden. Behar säger att de bodde väldigt enkelt på den tiden. De fick 

pengar av socialen för mat och möbler, inte mycket till inredning precis säger Behar. De 

fritidsintressen som Behar har är att spela fotboll och det är något han har gjort sedan han var 

7 år gammal. Förutom fotbollen som tar mestadels av hans tid så gillar han att rita och måla 

samt att umgås med vänner. Behar har en bra relation till sina vänner, han har tre som han 

umgås främst med och är de som står honom närmast. Han påpekar att han har väldigt många 
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bekanta eftersom han spelar fotboll. Han har även spelat i flera olika lag och då får man 

många bekanta. När författaren frågar Behar om han anser att de kom in i det svenska 

samhället fort? Svarar han så här: 

”Nej det tycker jag inte på grund av att mina föräldrar hade den inställningen att de skulle 

flytta tillbaka. Själv tycker jag att man kan ha den inställningen en väldigt kort tid och inte så 

pass länge som de hade den. Asså min mamma var 23 år gammal och nu är hon 40 hon kunde 

lätt fixat en utbildning då. Hon kan språket bra idag och mycket bättre än min pappa. Det tog 

oss tid att komma in samhället och den största delen berodde på mina föräldrars inställning. 

Det beror inte på staten och Sverige, men samtidigt hade man kunnat önska att de kunde 

placera ut en där det inte finns så många kosovoalbaner. Har man många från ett land på 

samma ställen och någon har dålig inställning, typ att vi inte ska plugga eller jobba vi ska 

flytta tillbaks då är det lätt att det smittar av sig.” (Behar) 

Behar pappas fritidsintressen är att mecka med bilar. Medan mammas intressen är att 

engagera sig i barnen säger Behar. Hon kör de till och från träningar, kommer och kollar på 

matcher och så vidare, pappan hinner inte göra det i lika stor utsträckningen eftersom han 

arbetar.   

När författaren frågar Behar om hans föräldrar har påverkat honom gällande hans skolgång? 

säger han så här: 

”Ja mina föräldrar har påverkat mig väldigt mycket. När jag var yngre var jag väldigt lat, 

jag ville verkligen inte plugga, gillade inte skolan, gillade inte läxor det ända jag gillade var 

att umgås med mina kompisar på skolan. Jag hade inga framtidsplaner eller någon dröm om 

att jag skulle bli doktor eller så. Min dröm var att spela fotboll och leva på det, det var min 

dröm. Men mina föräldrar har alltid sagt att du måste studera du måste plugga du måste bli 

något, annars ångrar du det senare. Det är något som har fastnat. Klart det har påverkat mig 

och det är en väldigt bra inställning. De har sagt att de vill att jag och mina syskon ska ha 

bättre liv än vad de själva har haft.” (Behar) 

Behar fortsätter med att beskriva sin skolgång. Han gillade inte skolan men har alltid haft 

roligt i skolan och har väldigt bra minnen från skolan. Det gick lite sämre på gymnasiet för 

honom eftersom han hade svårt att passa in samt var osäker i sig själv. Han medger att 

gymnasiet var en svår tid för honom. Efter gymnasiet pluggade han på KOMVUX där gick 
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det bättre och nu studerar han vid Högskolan i Halmstad. I stora drag har han enbart positiva 

minnen från skolan. 

Vidare i intervjun frågar författaren honom vilken betydelse lärarna haft för honom? Han 

svara så här: 

”Lärarna har haft stor betydelse. När jag gick i grundskolan har jag haft bra lärare, lärare 

som förstod mig, lärare som kunde vara vän med också. Det gjorde såklart studerade jag 

mycket bättre.  Detta eftersom jag fungera så som människa, den personliga kontakten var 

viktig för mig. Gymnasiet var klart mer självständigt och en mycket större skola där lärarna 

inte hade så mycket tid att lägga på det personliga och bli vän med en. Och det påverkade 

mig tror jag, därför tror jag att det gick sämre för mig i skolan.” (Behar) 

När författaren frågar Behar om vilka de bidragande faktorerna var till att han valde att 

studera vidare säger han så här: 

”En stor anledning var mina föräldrar, de pushade mig väldigt mycket och sa att jag borde 

plugga vidare. En annan anledning var att jag själv ville det. Eftersom det inte gick så bra för 

mig på gymnasiet och jag ville ha revansch på gamla lärare som inte trodde på mig och 

bevisa för dem att jag kan och för mig själv och för mina föräldrar” (Behar) 

 Under sin skolgång upplevde Behar det som att det enbart var han som hämmat sig själv i sin 

skolgång. Eftersom under gymnasiet hade han det sämre privat. Han berättar att han och hans 

tjej hade gjort slut samt att fotbollen hade börjat gå dåligt och detta påverkade honom. De 

möjligheterna han upplevde med skolan var att han i slutet kände att man alltid kan plugga 

upp sina betyg och studera vidare ändå. När det gäller hans kultur tycker han inte att den 

skiljer sig mycket från den svenska. Hans syn på skolan stämmer överens med den svenska 

synen på skolan, men han erkänner att utanför skolan finns de skillnader. Men dessa 

skillnader har inte påverkat honom. 

När författaren frågar Behar om hans vänner visat honom stöd när det gäller hans skolgång? 

Säger han så här: 

”Ja absolut jag har två tre nära vänner. Fyra fem vänner runt som inte är jättenära men som 

jag gillar, är öppen med dem och kan prata om allt med dem. Och när jag pratar med dem 

om utbildning är de väldigt stöttande och märker på dem att de uppskattar att jag studerar 

och de tycker att det är något väldigt bra att jag studerar.” (Behar) 
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Behar ser ljust på sin framtid och intervjun avslutas med att författaren frågar honom hur han 

ser på sin framtid? Han säger på följande sätt: 

”Hoppas inget dåligt händer, jag kommer studera klart. Jag tror inte jag kommer tappa 

motivationen. Förhoppningsvis får jag jobb, gifter mig och startar en egen familj. Jag ser 

väldigt ljust på min framtid men man kan bara hoppas man vet aldrig.” (Behar) 

4.6 Sammanfattning 

Författaren har, under bearbetningen av mina livsberättelseintervjuer arbetat med en struktur 

bestående av främst sju huvudfrågor: 

 

1. En allmän bakgrund och presentation av intervjupersonen ifråga. 

2. Hur intervjupersonen uppfattar sig ha kommit in i det svenska samhället. 

3. Vilken betydelse intervjupersonen tillmäter föräldrarnas betydelse för skolgången 

4. Vilken betydelse intervjupersonen tillmäter lärarnas betydelse för skolgången 

5. Vilken betydelse intervjupersonen tillmäter vännernas betydelse för skolgången 

6. Hur intervjupersonen ser på sin framtid 

7. Den viktigaste faktorn för att studera vidare 

 

Fråga Nura Olivia Damir Nermin Behar 

Kom in i samhället Snabb anpassning Snabb 

anpassning 

 

Snabb 

anpassning. 

Dock inte för 

hans föräldrar 

Snabb 

anpassning. 

Dock inte för 

hans föräldrar  

Mer långsam 

anpassning  

Föräldrars påverkan På ett bra sätt, 

nästan pressat 

henne 

Påverkat henne 

i stor grad. 

Pressat henne 

De har påverkat 

honom, ville att 

han skulle 

studera vidare 

Stor påverkan, 

förklarade redan 

i ung ålder för 

honom att 

skolan var 

viktig 

Stor påverkan, 

har alltid sagt 

att han måste 

studera vidare 

Lärarnas påverkan Blandade 

erfarenheter - en 

lärare på gy. var 

viktig 

Stor betydelse 

för henne. De 

har varit måna 

om allas 

välbefinnande 

Ingen särskilt 

stor påverkan 

Stor betydelse 

för honom. 

Både positivt 

och negativt 

Stor betydelse 

under 

grundskolan  

Vänners påverkan Positiv påverkan  Påverkat henne 

negativt. Under 

gy. Bytte hon 

umgängeskrets 

Positiv 

påverkan 

Positiv 

påverkan  

Positiv 

påverkan, visat 

stöd 

Syn på framtiden Ser ljust på 

framtiden 

Ser ljust på 

framtiden 

Ser ljust på 

framtiden  

Ser ljust på 

framtiden 

Ser ljust på 

framtiden  

Viktigaste faktorn att 

studera vidare 

Föräldrarnas 

inverkan 

Föräldrarnas 

inverkan. Samt 

att hon haft 

dåliga jobb 

Föräldrarnas 

inverkan. Samt 

att det inte 

fanns många 

jobb att välja 

mellan  

Föräldrarnas 

inverkan, 

vännerna och 

härkomsten  

Föräldrarnas 

inverkan. Samt 

att han själv 

ville ha 

revansch  
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I starkt kondenserad form kan berättelserna sammanfattas enligt ovanstående matris. 

Punkterna 2-7 redogörs i matrisen. Matrisen ska bidra med att läsaren på ett enklare sätt kan 

få en överblick över informanternas livsberättelse och de faktorer som påverkat dem främst.  I 

nästa kaptitel kommer författaren att analysera livsberättelseintervjuer utifrån de relevanta 

teorierna för denna uppsats.  

 

5 Analys  

Här kommer författaren att analyser informanternas livshistorieberättelse och knyta an det till 

tidigare teorier som är relevanta för uppsatsen.  

 

5.1 Invandrarungdomar och attityder  

Enligt Kamalis (1999) undersökning framkommer det att ungdomar som har en positiv 

inställning till det svenska samhället har föräldrar som är etablerade på arbetsmarknaden. 

Därav får föräldrarna en positiv inställning till det svenska samhället och visar uppskattning 

till det (Kamali, 1999). 

 

När författaren pratar med Nura om hennes föräldrar och hur lång tid det tog innan de fick 

jobb säger hon så här: 

 

”Vet inte, asså det tog inte lång tid inte tre fyra år utan mera två år. De fick jobb på fabrik 

mamma fick efter ett tag i början var det bara pappa som jobba.” (Nura) 

 

Enligt Kamali (1999) kan man sammanfatta ungdomars inställning till det svenska samhället 

utifrån följande faktorer. Föräldrars inställning till det svenska samhället, föräldrarnas 

moraliska handlingar, den sociala miljön integrerad/ segregerad och ungdomarnas 

vänskapskrets. 

 Vidare i intervjun frågade författaren Nura om hon ansåg att de kom in fort i det svenska 

samhället? Hon säger så här: 

”Ja men det tycker jag, och sen kanske det kan bero på att mina föräldrar inte har haft många 

de känner här. Inte många albanska kompisar här och det kanske har gjort att de vart 

tvungna att lära känna svenskar för att ha någon att känna. Detta gjorde kanske att det kom 

in snabbare än om de bara hade umgåtts med albaner.” (Nura) 
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Något som författaren nämnt tidigare var att ungdomars inställning till det svenska samhället 

präglas av deras föräldrars inställning till det svenska samhället (Kamali, 1999). Detta är 

något som framkommer i intervjuerna. Under intervjun med Behar frågade författaren om 

hans uppväxtförhållanden i hemlandet fram tills nu i Sverige. Behar säger så här: 

”Jag är glad över att bo här i Sverige. Eftersom min pappa har berättat för mig, det är stor 

skillnad på att bo där nere och här uppe. För det första ekonomiskt, det är mycket fattigare i 

Kosovo än här. Sen så när vi bodde där så fick man verkligen kämpa för pengarna och så var 

man tvungen att bo många ihop för att klara det ekonomiskt (…). Utbildning och sånt fanns 

klart, men det var väldigt svårt för min pappa eftersom han fick sluta ett år innan examen. 

Han var tvungen och jobba eftersom han fick mig och gifte sig och så, det var nog vanligt för 

många personer på den tiden.” (Behar) 

Med ovanstående citat kan författaren tolka det på ett sådant sätt att Behar är glad över att bo i 

Sverige eftersom hans fader har berättat för Behar hur de hade det nere i Kosovo och på så 

sätt påverkat Behars inställning till det svenska samhället. Kamalis (1999) teori om 

ungdomars inställning till det svenska samhället förstärks ytterligare, då det framkommer i 

intervjuerna att informanterna bytte umgängeskrets på gymnasiet. Det bytte umgängeskrets 

främst på grund av att de ansåg att deras gamla vänner saknade ambitioner i livet och var 

nöjda med, så som det var. Medan informanterna ville utvecklas, studera vidare, få bättre 

jobba med mera.  

 

5.2 Max Webers teori kring rationalitet   

Samtliga informanter ansåg att det var viktigt med utbildning och skola. Detta är något som 

de ärvt av sina föräldrar. Enligt dem var utbildningen vägen som man skulle ta för att lyckas i 

ett främmande land och få ett bra jobb. För att uppnå sitt mål kan man enligt Weber göra det 

på fyra olika sätt. Genom Målrationellt handlande, och med det menas att individen har 

identifierat ett mål som den vill förverkliga. Därefter tillämpar individen olika strategier som 

behövs att för att kunna uppnå sitt mål. Värderationellt handlande är handlingar som enligt 

Weber inte utförs för att åstadkomma något specifikt mål, utan istället för att individen vill 

bevara sin heder eller trovärdighet. Det tredje sättet är Affektivt handlande, är handlingar som 

utförs under känslors påverkan och är spontana. Sådana här typer av handlingar är inte 

rationella. Och det sista sättet som man kan använda sig av för att uppnå sitt mål är 
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Traditionellt handlande, hör ihop med traditioner och seder och denna typ av handlingar är 

inte heller rationella (Johansson, 1996). Det framkommer i empirin att informanterna har 

använt sig enbart av Målrationellt handlande och Värderationellt handlande för att uppnå sina 

mål. 

När författaren under intervjun frågar Olivia om vilka hon umgicks med under grundskolan 

och gymnasiet samt om denna umgängeskrets har förändrats så säger hon så här: 

”Det är dem som valt att plugga och de som ville plugga vidare, eller vuxit och utvecklats  

och har ambitioner på andra sätt och de som jag lämnade är de som är fast på ett ställe. 

Beter sig som att de är femton, de beter sig så och pratar så och inga ambitioner. De lever 

dag för dag eller så”. (Olivia). 

Under intervjuns gång framkommer det att Olivia hade förstått att hennes umgängeskrets 

påverkade henne negativt. Därför valde hon att lämna dem som påverkade henne negativt och 

i stället valde att umgås med dem som stimulerade henne för att hon skulle kunna uppnå sitt 

mål, vilket var att studera vidare. Utifrån detta framkommer det att Olivia valde att handla 

Målrationellt (Johansson, 1996).  Det framkommer utifrån empirin att fyra av de fem 

informanterna har använt sig av Målrationellt handlande för att uppnå sina mål. En av 

informanterna berättar under intervjuns gång att han valde att spela fotboll under uppväxten 

detta för att hålla sig från problem. Dessa problem som informanten pratar om kan tolkas vara 

problem som hade hindrat informanten att vidareutbilda sig och få ett bra jobb och på så sätt 

misslyckas med sitt mål.  

Och en av informanterna använde sig av Värderationellt handlande för att uppnå sitt mål.  

När författaren frågade Behar vilka var de bidragande faktorerna till varför han valde att 

vidareutbilda sig svarade han så här: 

” En stor anledning var mina föräldrar, de pushade mig väldigt mycket och sa att jag borde 

plugga vidare. En annan anledning var att jag själv ville det. Eftersom det inte gick så bra för 

mig på gymnasiet och jag ville ha revansch på gamla lärare som inte trodde på mig och 

bevisa för dem att jag kan och för mig själv och för mina föräldrar” (Behar) 

Utifrån ovanstående citat framkommer det att Behar agerade på ett Värderationellt sätt han 

ville ta revansch på sig själv, och visa dem som inte trodde på honom. Han ville bevara sin 

heder och trovärdighet. (Johansson, 1996).   
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5.3 Bourdieus teori om habitus  

En central tanke i Bourdieus teori om habitus är att individens handlingar präglas av sociala 

och kollektiva karaktärer.  Individen som vistas i och deltar i olika sociala miljöer tillämpar 

olika sätt att agera och förhålla sig på (Månsson, 2003). 

När författaren frågar Nermin om vilka han umgicks med under sin uppväxt samt om 

umgängeskretsen har förändrats säger han så här: 

”Absolut det har det gjort. I början umgicks jag mest med kompisar från det område jag 

bodde på asså Andersberg. Det var ungdomar som hade samma härkomst som jag, de hade 

flytt från krig. De var från Kosovo, Albanien, Bosnien och så vidare forna Jugoslavien över 

huvud taget. De umgicks man mest med under grundskolan. Gymnasiet så började man inse 

hur viktig skolan var egentligen och där började man kanske fundera över sitt umgänge vilka 

man ska umgås med vilka som påverkar en negativt och positivt. Och där bytte man kanske 

umgänge för att helt enkelt bli så bra som möjligt i skolan. Så det har förändrats under tiden 

absolut.” (Nermin)  

Nermin bytte umgängeskrets på gymnasiet. Främsta anledningen till att han bytte 

umgängeskrets var att han ville utvecklas i skolan. Detta bejakar Bourdieus teori om habitus 

eftersom han håller på och vidareutbildar sig nu. De nya vännerna var mer studiemotiverade 

och de ville även själva studera vidare efter gymnasiet. När författaren frågade Nermin om 

hans vänner visade stöd när det kom till hans skolgång säger han så här: 

”Ja det har de gjort absolut, de flesta som jag umgicks med läser också på högskolan, de vet 

lika mycket som jag hur viktigt det är med skolan och precis som alltid i livet hamnar man i 

svåra perioder i skolan och då finns de där. Det vet de också, de har varit med om det också. 

Då kan man hjälpa varandra och underlätta för varandra i den mån man kan.” (Nermin) 

Det framkommer i resultatet att Nermin umgicks med vänner som var studiemotiverande och 

ville studera vidare efter gymnasiet. Man kan enligt Bourdieus teori om habitus säga att detta 

bidrog till att han tillämpade olika sätta att agera på samt förhålla sig på (Månsson, 2003). 

Detta ledde i slutändan till att han studerade vidare efter gymnasiet. I Månsson (2003) 

framkommer det att vissa sociala miljöer formar habitus mer än andra, och särskilt 

uppväxtens livsförhållande formar habitus som följer individen resten av livet. Detta är något 

som även framkommer i empirin då samtliga informanter har påverkats av sina föräldrar när 
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det gäller skolgång och utbildning.  När författaren frågar Nermin vilka som är de bidragande 

faktorerna som bidragit till att han valde att utbilda sig säger han: 

”Hmm jag skulle vilja säga att det finns tre faktorer. Först är det min familj mina föräldrar 

och min syster. (…). (…) Om jag börjar med min familj som jag nämnde är min pappa 

civilingenjör mamma har gymnasial utbildning i ekonomi så de har pushat mig sen jag var 

liten, och berättat hur viktigt det var med skolan. Det har fastnat i huvudet på mig och jag har 

även ansett att det är något som jag vill göra, jag vill inte hamna på fabriksjobb eftersom jag 

har sett hur de här slitit och kämpat.” (Nermin). 

Hos samtliga informanter har det framkommit att vänner och familj påverkat dem väldigt 

mycket avseende utbildning. Då föräldrarna hade en akademisk utbildning så verkade det 

väldigt naturligt för barnen i familjen att skaffa sig en utbildning. Detta eftersom den miljön 

som informanterna befann sig inom ansåg att det var väldigt viktigt med utbildning för att 

kunna klara sig bra i framtiden. Även i de familjer där föräldrarna saknade en akademisk 

utbildning verkade det naturligt att barnen skulle skaffa sig en sådan. Detta på grund av att 

föräldrarna klargjorde redan i en tidig ålder för barnen att utbildning var nyckeln till framgång 

i ett främmande land. 

5.4 Skolframgång och minoriteter  

Forskare och pedagoger har intresserat sig för varför vissa grupper och minoriteter klarar sig 

bättre i skolan än andra. De teorier som framkommit och som forskare har använt sig av för 

att förklara varför vissa grupper och minoriteter lyckas bättre än andra är följande, 

Ärftlighetsteorin, Kulturella brister, Kulturell konflikt och Strukturella förklaringar (Axelsson, 

1999).  

Utifrån empirin framkommer det att det är främst teorin om kulturella brister och teorin om 

strukturella förklaringar som har påverkat informanterna. Teorin om de Strukturella 

förklaringarna är uppdelad i två olika inriktningar som förklarar den uteblivna 

skolframgången hos minoriteter. Den första är att skolan bevarar de olika diskrimineringar 

som minoriteterna kan utsättas för i samhället. Den andra är hur minoriteter upplever vad 

samhället har att erbjuda dem (Axelsson, 1999). Utifrån intervjuerna och materialet som 

samlats in uppfattar författaren det som om att informanterna inte anser att skolan har bevarat 

de diskrimineringar som man kan ha utsatts för ute i samhället. När författaren frågar 
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informanterna hur de upplevde sin skolgång från grundskolan till gymnasiet och de nuvarande 

studierna? Och vilken betydelse lärarna haft för dem? säger de så här: 

”Det som var bra var att man fick kompisar. Och det bästa med skolan var att man träffar 

sina vänner och umgås med dem, och det som var dåligt? ja det var inget som var dåligt med 

skolan.” (Damir) 

”(…) det som var kul på grundskolan var att jag hade en väldigt bra lärare, en äldre kvinna 

som brukade stanna med mig efter skolan och det var hon som lärde mig att börja spela piano 

till jag tog kurser själv. Så hon var väldigt så, vi var hemma och hjälpte henne måla staket 

och vi fick en bulle eller så. Hon tog ändå hand om oss, asså mig och min bror hon märkte vi 

var lite utanför och så. Sen så hade jag en till som var bra. (…). De ansträngde sig mycket 

och om de märkte att någon sa nått om mig så satte de stopp och var måna om att alla skulle 

må bra i klassen.” (Olivia). 

Utifrån informanternas svar kan man tolka det som att de inte upplevde att skolan bevarade de 

diskrimineringar som de kunde ha blivit utsatta för i samhället. Eftersom samtliga informanter 

upplevde sin skolgång som positiv och tyckte att det var roligt att gå i skolan och träffa 

vänner. Lärarna var måna om att alla individer i klassen ska må bra säger Olivia och de övriga 

informanterna anser också att lärarna hjälpt dem under deras skolgång. Speciellt har de hjälpt 

dem under grundskolan eftersom där hade de en närmare relation till sina lärare. 

Den andra inriktningen hos teorin om Strukturella förklaringar, är hur minoriteter upplever 

vad samhället har att erbjuda dem (Axelsson, 1999). När författaren frågade informanterna 

om vilka hinder och möjligheter de upplevt under sin skolgång säger  Nermin så här: 

”(…). Samtidigt har möjligheten varit att de flesta skolor och lärare ser barnen på samma 

villkor och det är positivt. Det har ju hjälpt mig genom åren och gett mig samma möjligheter 

som för de andra barnen. Då har jag känt att jag kan klara det här.” (Nermin)  

Samtliga informanter har ansett att det som är bra med Sverige är att man har många olika 

möjligheter att göra vad man vill men framförallt möjligheten att utbilda sig och skaffa sig ett 

bra jobb.  Att informanterna har känt att de har många olika möjligheter i Sverige kan det 

tolkas som att det har påverkat dem. Framförallt har de sett möjligheten att lyckas genom 

utbildning. Målet med utbildningen är att de ska få ett bra jobb inom sitt yrke i framtiden. 

Inom teorin rörande kulturella brister beror den låga skolframgången bland minoriteterna på 

grund av brister i hemmen eller en bristfällig kulturbakgrund.  Barnen i dessa familjer anses 
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sakna kognitiva, språkliga samt andra färdigheter eftersom deras föräldrar inte heller besitter 

dessa färdigheter i så pass stor grad att de kan överföra dem till sina barn (Axelsson, 1999) 

Kulturella brister teorin har haft en viss effekt på informanterna framförallt när de kommer 

till de språkliga färdigheterna som informanterna upplevde att de saknade i början på 

grundskolan. I samtal med Nermin angående hur han upplevde sin skolgång säger han så här: 

”Hinder har varit att svenska språk och att man känner sig utanför annorlunda än andra 

barnen. Jag tycker att det har blivit allt lättare med åren och i början och då menar jag 

framförallt grundskolan det var den perioden som var tuffast för mig. Allt vad som gäller 

skolan och vänner, man kände sig lite utanför på grund av sin härkomst men det har blivit allt 

lättare med åren.” (Nermin). 

När författaren ställde samma fråga till Olivia svarade hon så här: 

”Jo grundskolan tyckte jag var rolig, eller så jag märkte kanske att man var lite annorlunda 

eller så, när man precis började. Alla barnen frågade ut mig och jag kunde inte så bra 

svenska och jag skämdes jättemycket eller så. Jag fatta inte vad de sa så svara jag vad jag 

trodde att de hade frågat och så var det helt annat (skratt). Och även att de inte ville leka med 

mig (skratt). Men sen så blev det bättre eftersom språket också blev bättre. När jag kunde 

svenska språket bättre kändes det som de accepterade mig bättre då. En gång gick jag fram 

till en tjej och fråga om hon ville leka med mig, och jag bröt säkert så hon sa nej. Så började 

jag gråta (skratt). Men sen blev det bättre.” (Olivia) 

Det framkommer i empirin att de språkliga barriärerna satte stopp för nya relationer i skolan. 

Informanterna tyckte att det var påfrestande i början när de inte hade den språkliga kunskapen 

som behövdes för att kunna kommunicera med de övriga barnen. De menade även på att detta 

påverkade deras skolgång eftersom de vill först och främst känna sig accepterade av de andra 

barnen. När det gäller Ärftlighetsteorin som handlar om variationer i intelligens mellan raser 

som framförallt har orsakats av medfödda skillnader i begreppsuppfattning, förmåga att förstå 

relationer, problemlösningsförmåga och symboliskt tänkande (Axelsson, 1999) framkommer 

det att det inte har påverkat informanterna något anmärkningsvärt. Samtliga informanter har 

föräldrar som har en gymnasieutbildning och några av dem har föräldrar som har 

universitetsexamen. Detta kan vara en anledning till varför Ärftlighetsteorin inte påverka 

informanterna i någon större grad.. Teorin om Kulturell konflikt har uppenbarligen inte heller 

haft någon större betydelse för hur informanterna resonerar. De menar istället att anledningen 
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till att minoritetsbarnen misslyckas i skolan är på grund av att deras kultur skiljer sig avsevärt 

gentemot den rådande majoritetskulturens attityder, värderingar och de olika inlärningstiderna 

(Axelsson, 1999).  

När författaren frågade informanterna om deras kultur skiljer sig från den svenska kulturen 

återfinns följande svar i det empiriska materialet: 

”Nej det tycker jag inte med tanke på att jag har gått min skolgång här i Sverige och min 

personliga kultur har varit den svenska kulturen. Men mina föräldrars kultur har vart 

annorlunda. De hade sin syn på skolan och jag hade min syn på skolan det blev lite variation 

där.” (Damir) 

”Min kultur har ej krockat med den svenska, när det gäller kanske synen på skola men min 

kultur är en annan kultur.(…). Så vi lever kanske inte ett likadant liv som en svensk familj gör. 

Så som mina föräldrar har uppfostrat mig kan jag inte säga att det varit några krockar när 

det gäller skola, men det har vart krockar när det gäller umgänge och synen på vissa saker på 

livet men just skolan nej.” (Behar) 

”Nej asså den skolan jag gick på var det väldigt mycket blandat både svenskar och 

utlänningar. Vist har mina föräldrar har lärt sig det svenska samhället och hur kulturen 

fungerar. Jag kände inte det blev något kulturkrock det har jag aldrig gjort.” (Nura) 

 

Samtliga informanter upplever det som att deras kultur inte har krockat med den svenska 

kulturen avseende skolgång. Men de erkänner att de finns skillnader utanför skolan, men det 

har inte påverkat dem särskilt mycket när det gäller synen på fortsatta studier på högskolan. 

Utifrån informanternas utsagor kan man tolka det som att de inte upplevde någon kulturkrock 

eftersom de började tidigt i den svenska skolan och därför har den svenska kulturen kommit 

naturligt för dem. De menar på att deras föräldrars kultur kanske har krockat mer med den 

svenska än informanternas egna. Därför har teorin om kulturell konflikt inte haft någon stor 

påverkan på informanterna. 
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6 Sammanfattande slutdiskussion  

Syftet med denna uppsats är att försöka få fram vilka som är de avgörande faktorerna som 

påverkar ungdomar med utländsk härkomst i segregerade bostadsområden att studera vidare 

efter gymnasiet. Intervjuerna, som genomfördes som livshistorieintervjuer, gjordes för att få 

en bild av ungdomarna från uppväxten i hemlandet till de nuvarande studierna. När väl 

intervjuerna var gjorda hade författaren det material som behövdes för att göra en analys, för 

att kunna få fram de bidragande faktorerna som påverkar invandrarungdomar att studera 

vidare. 

 

Samtliga informanter pratar om att ”lyckas” och med detta menas att de skaffar sig en 

utbildning och får ett bra jobb. Det är något som är viktigt för informanterna och deras 

föräldrar, dvs. att lyckas i ett främmande land är viktigt för dem. Vägen som man bör ta är 

enligt informanterna högre utbildning. Det framkommer i materialet att detta är främst 

föräldrarnas syn men som de har överfört till sina barn redan när de var små. De slutsatser 

författaren kan dra är att en av de bidragande faktorerna till att invandrarungdomar väljer att 

vidareutbilda sig är på grund av deras föräldrar samt att de vill få ett bra jobb i framtiden. Med 

bra jobb menas akademiska yrken och inte industri- eller lagerarbete. Deras föräldrar har 

själva haft industri- och lagerarbete och därför vill de inte att deras barn ska ha liknande jobb. 

Informanterna har under sin uppväxt ofta hört sina föräldrar säga att de inte ska bli som dem 

samt att de ska skaffa sig en utbildning. 

 

När det gäller hinder och möjligheter i skolan upplever informanterna att de inte har stött på 

särskilt stora hinder i skolan. Ett av hindren som var gemensamt för alla informanterna var det 

svenska språket. De uppfattade situationen på så sätt att eftersom de inte kunde det svenska 

språket tillräckligt bra bidrog detta till att hämma deras sociala relationer med de övriga 

barnen. Därför kunde de känna sig lite annorlunda samt utanför jämfört med de övriga barnen. 

Med tiden utvecklade informanterna det svenska språket och det blev allt lättare för dem när 

det gäller skola och sociala relationer. De slutsatser som kan dras är att de upplevde en del 

svårigheter i början men att detta inte har påverkat dem i slutändan. En av anledningar till att 

det inte har påverkat dem negativt i slutändan kan vara lärarna. Det framkommer i materialet 

att lärarna har haft stor betydelse för informanterna. Informanterna påpekar att lärarna har 

visat stöd och utvecklat nära relationer med dem. Lärarna har varit väldigt måna under 

grundskolan att alla skulle må bra i de respektive klasserna. Detta gjorde att informanterna 

kände sig trygga och delaktiga och detta är något som påverkade informanterna positivt 
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avseende deras skolgång. Informanterna anser inte att deras kultur skiljer sig från den svenska 

i alla fall när det gäller skolan och detta är inget som påverkat dem negativt. En annan sak 

som kan ha påverkat informanterna är att de anser att de kom in i det svenska samhället 

relativt fort. Informanterna säger att de tycker att de kom in fort i det svenska samhället men 

inte deras föräldrar. Största anledningen tycker de var kulturen. Men även om kulturen skiljer 

sig åt så fick deras föräldrar relativt fort arbete i Sverige. På så vis kan man även säga att 

deras föräldrar kom fort in i samhället och utvecklade en positiv inställning till det svenska 

samhället som de överförde till sina barn. Att föräldrarna fick jobba och var positiva till det 

svenska samhället samt att informanterna var så pass unga när de kom hit gjorde även att de 

kom fort in i det svenska samhället. Författaren anser att dessa två faktorer har påverkat 

informanterna på ett positivt sätt när det gäller deras skolgång. 

 

Avseende social habitus så framkommer det att denna har påverkat informanterna i stor grad. 

Om vi börjar med deras familjer så har författaren redan redogjort för att föräldrarna har 

påverkat dem. Men oavsett om informanternas föräldrar hade en akademisk utbildning eller 

inte så var det lika viktigt för alla föräldrar att deras barn skulle skaffa sig en utbildning. De 

föräldrar som har en akademisk utbildning, arbetade inom industri eller med lagerbete och 

samma sak var för de föräldrar som saknade en akademisk utbildning. Det som de hade 

gemensamt var att de ville att barnen skulle få ett bättre liv än de själva haft. Detta har 

påverkat informanterna att studera vidare. En annan sak som påverkade informanterna när det 

gäller deras skolgång var deras umgängeskrets. Gemensamt för alla informanter var att när de 

väl började på gymnasiet insåg de hur viktigt skolan var. Detta bidrog till att de bytte 

umgängeskretsar och umgicks med dem som var studiemotiverade samt ansåg att skolan var 

viktig.  Detta på grund av att de helt enkelt ville bli så bra som möjligt i skolan. På gymnasiet 

umgicks de med vänner som visade stöd för deras skolgång samt som de också stöttade. De 

hjälpte varandra och alla hade samma mål som de strävade mot vilket var att vidareutbilda sig 

efter gymnasiet.  

 

Utifrån detta kan man dra ytterligare några slutsatser. Det är, för det första, att informanterna 

insåg hur viktig skolan var på grund av deras familj och därför utvecklade de olika strategier 

för att uppnå skolframgång. Den allra viktigaste kan ha varit att de bytte umgängeskrets 

eftersom det har påverkat dem i stor grad. För det andra så tycks inte det faktum att 

informanterna bor i ett segregerat område har påverkat dem i särskilt stor utsträckning. Detta 

kan bero på att de inte upplevt några stigmatiseringar under sin skoltid. Dessutom kan man 
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anta att Andersberg som område är inte lika utsatt som vissa andra segregerade 

bostadsområden i Sverige, exempelvis så som Rinkeby eller Hammarkullen. Det framkommer 

i materialet, när författaren frågar informanterna vad som skiljer dem åt från andra ungdomar 

som bor på Andersberg, de tror att det är familjen och vänner som skiljer dem åt. 

 

Sammanfattningsvis kan man säga att informanterna flyttade till Sverige på grund av krig. De 

anser att de rätta förutsättningar inte finns för att flytta tillbaks och att de vill göra ett bra liv 

för sig här i Sverige. De tror även att levnadsförhållandena är bättre i Sverige än i hemlandet. 

Därför drivs de av viljan att vilja lyckas och få ett arbete i Sverige. För att kunna lyckas i 

Sverige, som är ett främmande land för dem, så krävs det utbildning. Utbildningen är den 

vägen man ska ta för att göra ett bra liv för sig i Sverige. De främsta faktorerna som påverkat 

informanterna att vidareutbilda sig är att deras föräldrar pushat dem under hela deras uppväxt 

samt talat om för dem hur viktig utbildning är. Den andra faktorn är deras umgängeskrets. 

Umgängeskretsen kan påverka ungdomarna positivt och negativt. I detta fall blev det positivt 

eftersom de bytte från den umgängeskrets som påverkade dem negativt till en som påverkade 

dem positivt. Den tredje faktorn är enligt författaren lärarna. Lärarna hade stor betydelse för 

informanterna genom att de hjälpte informanterna att komma in i skolsystemet samt att de 

bidrog till man kunde känna sig trygg och delaktig på olika sätt. Hade informanterna inte fått 

detta stöd från lärarna så tror författaren att det hade kunnat bidra till att de hade utvecklat en 

negativ syn på skolan. Den sista och fjärde faktorn är informanternas vilja att lyckas i ett 

främmande land. Det är något som har bidragit till att de valt att studera vidare. Tack vara att 

de hade den motivationen så bidrog det till att de ständigt kunde kämpa vidare. 
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Bilaga 

 

 

Intervjufrågor 

 

 

Del 1 

 

Berätta om dig själv och din familj. 

 

Kan du berätta om din uppväxt från hemlandet till de nuvarande studierna. 

  

Kan du berätta om dina uppväxtförhållanden?  

 

Varför flytta ni till Sverige? 

 

Hur ni bodde när ni kom till Sverige? 

 

 Hur bor ni nu? 

 

Vilka fritidsintressen har du? 

 

Vilken relation har du till dina vänner? 

 

Vad har dina föräldrar för utbildningen?   

 

Vilket yrke har de nu? 

 

Hur fort fick dina föräldrar jobb? 

 

Vad har de för intressen? 

 

Anser du att ni kom in i det svenska samhället fort? 

 

Har dina föräldrar påverkat dig när det kommer till din skolgång? I så fall på vilket sätt? 

 

 

Del 2 

 

Här kommer jag ställa följdfrågor som jag finner intressant för min undersökning. Detta om 

jag anser att jag behöver en fördjupning inom något ämne som respondenten pratat om.  
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Del 3 

 

Hur upplever du din skolgång? Om du börjar med att beskriva från grundskolan vidare till 

gymnasiet och dina nuvarande studier? 

 

Vilken betydelse har lärarna haft för dig och din skolgång? 

  

Vilka umgicks du med under grundskolan och gymnasiet? Har din umgängeskrets förändrats 

från grundskolan till gymnasiet? 

 

Vilken skola och inriktning gick du på gymnasiet och varför? 

 

Har du gått i någon annan skolform så som KOMVUX, Folkhögskola, andra kurser? 

 

Vilka var de bidragande faktorerna till att du valde att vidareutbilda dig? 

 

Vilka hinder och möjligheter att du upplevt under din skolgång? Samt anser du att din 

bakgrund gynnat dig eller missgynnat dig under din skolgång? 

 

Upplevde du att din kultur skar sig med den svenska kulturen i skolan och att de var ett hinder 

för dig? 

 

Skiljer sig din kultur mycket från den svenska?  

 

Om du tänker tillbaka på din skolgång, finns det något som du skulle gjort annorlunda? 

 

Vilka skillnader finns mellan dig och de andra ungdomarna som bor på Andersberg som valt 

att inte läsa vidare? 

 

Vad tror du är anledningen till att de inte läser vidare? 

 

Anser du att dina vänner har visat dig stöd när det kommer till din skolgång? 

 

 

Hur ser du på din framtid? 

 

 

 

 


