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Förord 

Vi tycker båda att arbetet med studien har berikat våra kunskaper om nyanlända som vi 

kommer arbeta med i framtiden. Det har varit roligt att genomföra intervjuerna, men 

samtidigt en stor utmaning för oss att vinna dessa afghanska mäns förtroende och ta del av 

deras erfarenheter. Förhoppningsvis väcker studien intresse för andra att forska vidare om 

nyanländas skolkarriär.  

 

Vi vill tacka alla delaktiga som har bidragit till denna studie, utan er hade detta inte varit 

möjligt. Speciell tack går till:  

- Vår familj för stödet under utbildningen och examensarbetet.  

- Vi tackar även våra lärare på Studie-och yrkesvägledarprogrammet i Umeå universitet. 

- Tack till intervjupersonerna för ert deltagande och önskar er stort lycka till i framtiden. 

- Tack till vår handledare Mickael Lindblad för hans kloka råd. 

- Tack till vår examinator Per Kristmansson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for it 

today- Malcolm X 
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Sammanfattning  

Syftet med denna studie är att undersöka hur nyanlända afghanska mäns bakgrund har 

påverkat deras skolkarriärer i Sverige, genom att använda kvalitativa intervjuer med sex 

afghanska elever. De berättar i retrospektiv om erfarenheterna och kapital i hemlandet och 

tiden som nyanländ på gymnasieskolan. Tre av dessa bor i medelstor stad och resten bor i 

småstäder. Den insamlade empirin har analyserats med hjälp av Bourdieus sociologiska teori, 

Hodkinson och Sparks Careership-teorin samt tidigare forskning.  

Studiens resultat visar att de nyanlända afghanska eleverna hade en låg klassposition i 

hemlandet och Sverige. Dessa nyanlända saknade svenska språket och kulturella normer 

vilket bidragit till utanförskap på gymnasieskolan som nyanlända, där eleverna känner sig 

tvingade att söka stöd hos utländska eleverna istället för svenska klasskamrater. Vidare har 

lärarens stöd varit en viktig faktor för att lyckas på gymnasiet, men det förekommer att 

läraren agerar dörrvakt i samband med karriärvalet för att minska elevernas möjlighet att välja 

högre studier. Det visar sig även att det pedagogiska stödet att hantera utanförskapet i skolan 

och framtida karriärutveckling är bristande.  

Vårt resultat visar också att klass och etnicitet i samspel skapar social reproduktion, medan 

kön samspelar med sociala klassen genom att eleven väljer manliga traditionella yrken som 

leder antingen till social reproduktion eller uppåtgående klassresa. Vi förslår framtida 

forskare att studera motivationens påverkan på de nyanlända elevernas skolkarriär. 
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1. Inledning 

I en statlig utredning (SOU 2005:56) framhålls den grundläggande principen i svensk 

demokrati och andra lagstiftande organ att alla människor har lika värde. Regeringsformen 

menar att alla människor ska sträva efter att individer i samhället ska vara delaktiga och 

jämlika, och att diskriminering av etniska minoriteter ska motverkas. Likaså skriver FN:s 

deklaration om mänskliga rättigheter att statens skyldighet, är att diskriminering av etniska 

minoriteter ska hindras.  

Den svenska skolan delar in skoleleverna i olika kategorier. Det framgår av den statliga 

utredningen (SOU 2005:56) att skolors olika arbetssätt skapar och återskapar ojämlikhet, 

genom kategorisering utifrån klass, kön och etnisk tillhörighet. Vid sidan av lagar och andra 

förordningar framkommer även normer, föreställningar och värderingar som styr varje 

skolverksamhet och personal. Utländska elever upplever diskriminering av lärare och övriga 

skolpersonal, men även att det förekommer rasism och fördomar om deras religiösa och 

kulturella bakgrund. 

Bunar (2010) påpekar att lärarens interaktioner med nyanlända elever har betydelse för deras 

framtida utveckling. Läraren ger eleverna stöd genom att bekräfta och acceptera nyanländas 

kulturella bakgrund, och se dessa elever som unika personer som har styrkor och driv. 

Lärarens arbete bygger på homogenisering av alla elever som anses vara lika och därför kan 

det finnas risker att läraren inte skapar ett stödjande miljö för eleven.  

Samtidigt beskriver Larsson och Mcneill (2013) att sociala interaktioner kan vara viktig del 

för integration i Sverige. Nyanlända som har stöd av samhällets aktörer som till exempel 

läraren, har en positiv inställning och trivsel i det nya samhället. Tvärtom kan nyanlända som 

inte fått stöd av dessa aktörer och har svårigheter att skapa sociala nätverk i form av 

klasskamrater, har en starkare vilja att lämna landet och en negativ syn på svenska samhället. 

Skolverket (2016) framhäver betydelsen nyanländas tidigare kunskaper och erfarenheter har, 

som ska vara av värde för elevens fortsatta utveckling i skolsystemet. Däremot menar Sharif 

(2017), en forskare som studerat irakiska gymnasieelever, att elevers kunskaper, erfarenheter 

och språkliga tillgångar inte tas tillvara av lärarna.  
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1.1 Problembeskrivningen 

Intresset för forskningsämnet väckts i möten med nyanlända som vittnar om diskriminering 

och marginalisering som dessa erfarit på skolan. Vi vill bidra med resultatet till skolorna i 

Sverige och internationellt som möter nyanlända afghaner eller andra nationaliteter i sin 

yrkesutövning. Även de professioner som möter ensamkommande flyktingbarn i olika 

verksamheter, som bidrar till ökad förståelse och kan förbättra mottagandet av dessa.  

I migrationsverkets (2016) artikel visar statistiken att antalet afghanska asylsökande ökat och 

varit den näst största gruppen efter syriska flyktingar. Utifrån denna statistik har vi räknat 

antalet ensamkommande barn från Afghanistan till cirka 66% av totala antalet 

ensamkommande som sökt sig till Sverige under 2015. Många av dessa kommer påbörja sin 

gymnasieutbildning. Vi har även mött svårigheter att hitta tidigare forskning som behandlar 

afghanska elever. Därför är det extra viktigt att utforska de afghanska mäns egna 

erfarenheter/bakgrund i hemlandet och dess påverkan att uppnå målen i Sverige. 

När de påbörjar gymnasieutbildning behövs pedagogernas stöd. Studie-och yrkesvägledarens 

kompetens är särskilt viktig att hantera integrationsarbetet i skolan tillsammans med andra 

pedagoger. Studie-och yrkesvägledarens kompetens kan användas inte minst, för att eleverna 

ska göra genomtänkta karriärval med tanke på de nyanländas kunskapsbrist om det nya 

samhället. Även motverka olika hinder som kan ha formats på grundval av elevens klass, kön 

och etnisk bakgrund. Vi som snart är färdigutbildade studie-och yrkesvägledare, vill gärna 

skapa oss en uppfattning om hur pedagogerna arbetar utifrån varsin profession att förbättra 

integrationen. 

 

1.2 Det afghaniska utbildningssystemet  

SAK (2017) påpekar att barnen börja först på låg-och mellanstadiet, när barnet är mellan 7–13 

år. Efter det börjar barnen på högstadiet när dessa är mellan 13–16 år. I 16-årsåldern börjar 

man gymnasieskolan som varar tre år. Efter 19 år börjar man universitetet. De första sex åren 

lär barnet sig läsa, skriva och räkna. I fjärde året läser barnen engelska. På sjunde klass lär 

barnet sig arabiska och naturkunskap. Möjligheten till utbildning ser olika ut för dessa barn. 

Barnen som bott på vissa byar eller varit på flykt länge, saknar oftast utbildningsbakgrund. 

Dessutom endast 34 procent av befolkningen kan läsa och skriva, där majoriteten är män. 

Barnen visar stor respekt för läraren som har auktoritet i den afghanska skolan. 
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1.3 Syfte 

Vi vill undersöka hur elevens bakgrund påverkat skolkarriären i de svenska skolorna, genom 

afghanska nyanlända männens retrospektiva berättelse om erfarenheter och kapital i 

hemlandet och Sverige.  

 

1.4 Frågeställningar 

1. Hur har de afghanska nyanländas klass- och familjebakgrund i hemlandet varit? 

2. Hur ser dessa elevers erfarenheter av svenska gymnasieskolan ut? 

3. Vad har eleven fått för stöd/saknad av stöd av pedagogisk personal och klasskamrater? 

4. Hur samspelar etnicitet, kön och klass att skapa möjligheter/hinder för skolkarriären? 

 

1.5 Avgränsningar  

Den första avgränsningen som vi gör, är att fokusera på afghanska nyanlända mäns berättelse 

i retrospektiv på gymnasietiden. Vi har även valt att avgränsa oss att studera betydelsen av 

elevens sociala klass och etnicitet som blir vår huvudfokus, men vi vill även undersöka hur 

kön har påverkat de afghanska männens skolkarriär. Vi har även valt att inte ta med 

skolpersonalens perspektiv eftersom vårt intresse är att fördjupa oss om elevers 

skolerfarenheter och bakgrund i hemlandet och den karriärutveckling som eleven erfarit som 

nyanländ i Sverige. 

 

2 Begreppsdefinitioner  

Här förklarar vi begreppen som kan vara relevanta och användbara för vårt studie, som 

kommer användas som redskap för att förklara olika företeelser som kopplas till afghanska 

nyanländas erfarenheter. Vi kommer i teoridelen att definiera klassbegreppet. 

 

2.1 Andrafiering  

Uppfattningen att människor delas in i raser är en social konstruktion. Nationalencyklopedin 

talar om rasifiering, som också är synonym till andrafiering som ett begrepp vi valt att 
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använda i studien. Den bygger på synen att individer som föddes i en annan kultur, har 

biologiska egenskaper som kännetecknar det landets gemensamma kultur och därför ses som 

de andra. Detta sätt att definiera andra genom upplevda fysiska skillnader kan leda till 

strukturell diskriminering genom samverkan med exempelvis klasstillhörighet eller kön. 

Andrafiering skapar en särbehandling av människor i samhället (Nationalencyklopedin). 

Tilläggas kan Lindblads (2016) syn på begreppet andrafiering som har sin grund i det svenska 

samhällets koloniala historiska arv, för att det finns kognitiva strategier och mekanismer som 

reproducerar underordning och överordning av etniska grupper. Han fortsätter att frågor som 

berör social ojämlikhet kan bli inbäddad i andra problem som genus eller kultur, som bidrar 

till att dölja de maktstrukturerna i samhället. Det finns alltid en majoritetskultur i samhällen 

som anses vara normen till exempel den svenska kulturen och andra kulturer ska värderas 

utifrån den kulturen. Han poängterar vidare att det finns olika sätt att analysera andrafiering i 

ett samhälle, och vi vill i likhet med Lindblad studera skillnadsskapande i sociala relationer. 

 

2.2 Nyanlända 

Skolverket (2017) beskriver nyanlända som elever som har kommit nyligen till Sverige från 

andra länder och börjat gå på svenska skolan. Normalt har denna grupp fått sin asylansökan 

prövat och fått uppehållstillstånd. Nyanländ är en person som har bott upp till fyra år i 

Sverige.   

 

2.3 Intersektionalitet 

Intersektionalitet är ett begrepp som framhäver den komplexiteten att analysera frågor om 

förtryck och makt i samhället. Begreppet är tänkt att användas som en analysmetod, som 

beskriver att det finns positioner i samhället som förklarar individens möjligheter och 

erfarenheter i olika sammanhang. Dessa positioner kan vara klassposition, kön och etnicitet, 

där förtryck eller diskriminering inte ska analyseras av enbart en kategori utan olika 

kategorier i samspel och påverkar varandra (Nationalencyklopedin). Eftersom vi är 

intresserade av individens klassposition, kön och etnisk bakgrund anser vi att begreppet är 

användbart. 
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3 Tidigare forskning  

Här presenterar vi forskning som berör nyanländas situation i skolans värld ur olika 

synvinklar, för att skapa förståelse för mötet med gymnasieskolan i Sverige. 

 

3.1 Nyanländas möte med gymnasieskolan 

Inledningsvis beskriver Sharif (2017) skillnader på skolsystemen i elevens hemland och 

Sverige. Han menar att nyanlända irakiers inställning till gymnasieskolan påverkas av elevens 

tidigare erfarenheter av uppväxten i hemlandet, där studierna bygger på att läsa och kunna allt 

utantill inför muntliga eller skriftliga prov. I mötet med gymnasieskolan i Sverige upplever 

dessa elever svårighet med studierna som bygger på ett kritiskt förhållningssätt till det lästa.  

Vidare poängterar Wigg (2008) att nyanlända elever har svårigheter beroende på sin ålder och 

skolbakgrund. Hon betonar att de har svårigheter att klara utbildningsmålen, ju äldre dessa 

individer är och kortare skolgång de haft i hemlandet. Däremot lyfter Cederberg (2006) upp 

att skolprestationer hos minoritetsgrupper ökar, när lärarens arbete utgår från elevens 

kunskaper och kulturella bakgrund. När kunskapen som förmedlas är nära kopplad till elevens 

egna begreppsramar, ökar elevens självförtroende och prestationer. 

När det gäller lärarens arbete med eleverna i klassrummet, har läraren sett elevernas 

skolproblem utifrån elevens etniska tillhörighet. Lindblad (2016) lyfter fram att lärarna skapar 

skillnad mellan svenska och utländska elever, genom att se svenska elevers skolproblem 

kopplade till familjeproblem medan utländska elevers skolsvårigheter anses ha samband med 

språkliga och kulturella problem.  

Tilläggas bör ensamkommande elevens situation som skiljer sig i jämförelse med de som rest 

med föräldrarna. Ensamkommande barn klarar integrationen bättre med tanke på det 

värdefulla stöd dessa får av samhället, men de flesta riskerar att tvingas arbeta för att försörja 

familjen i hemlandet. Anledningen till att barn som kommit med sina föräldrar inte klarar sig 

lika bra, är att dessa familjer faller tillbaka i hemlandets kollektiva leverne att barnen får 

arbetsuppgifter av familjen i hemmet (Brunnberg och Darvishpour, 2016). 
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3.2 Nyanländas framtida mål 

Hertzberg (2015) beskriver studie- och yrkesvägledarnas syn på nyanlända, att majoriteten av 

dem saknar kunskap inom arbetslivet och utbildningskrav. Dessa brister kan handla om olika 

behörighetskrav för yrken. Även att vissa yrken är välkända för nyanlända elever såsom 

advokat, läkare eller apotekare. En förklaring till detta är att vissa yrken har hög status i 

hemlandet och därmed hamnar många andra yrken i Sverige i skymundan. Dessa elever 

influeras därför negativt av sina föräldrar för att eleven sorterar bort många yrken.  

Hertzberg (2014) menar också att föräldrarnas och elevernas negativa erfarenheter av etnisk 

exkludering och diskriminering kan påverka valmöjligheterna. Föräldrarnas sociala klass i 

svenska samhället påverkar individens tilltro på elevens kompetenser, intressen och 

möjligheter. De möjligheter som eleverna ser framför sig blir begränsade. Begränsningen 

baserar sig på föräldrarnas låga utbildningsnivå, där de oftast inte kan erbjuda råd och stöd om 

utbildning eller kunskap om ämnen. I vissa fall begränsas elevernas val av ekonomiska 

resurser.  

Ett bra exempel som tydliggör dessa begränsningar utifrån klass och etniskt ursprung är 

Rasmus och Jania (Hertzberg, 2014). Rasmus handlingshorisont påverkas av att han har 

svensk etnicitet och arbetarklass som gör att han väljer ett yrkesförberedande program, men 

han har möjlighet att planera sin framtid. Dessa möjligheter kopplas till pappans kunskaper 

och information om arbetsmarknaden som överförs till Rasmus. Jania som har utländska 

föräldrar väljer också ett yrkesförberedande program utan att kunna planera framtiden som 

Rasmus, på grund av den begränsade informationen som Janias föräldrar förfogar över. 

Däremot hjälper det sociala och ekonomiska kapitalet medelklassungdomar att se möjligheter 

i framtiden, medan arbetarklasseleverna inte har samma möjlighet (Rantakeisu, 2009). Dessa 

medelklasselever strävar oftare efter att hitta det rätta arbetet först och samtidigt kan försörja 

sig med pengarna som familjen erbjuder dem. Medelklasselevers habitus formas av den 

sociala kretsen och egna erfarenheter i livet, vilket gjort att dessa ser vissa yrken som 

olämpliga. Detta har att göra med att familjen och vännerna har oftast kvalificerade arbeten, 

som påverkar dessa ungdomars habitus. Däremot är det annorlunda för arbetarklasselever som 

strävar efter att hitta ett arbete så snabbt som möjligt, för att de saknar det ekonomiska 

kapitalet som kan behövas för att försörja familjen.  

Å andra sidan betonas det i en statlig utredning (SOU 2006:40) att de flesta utländska 

föräldrar stöttar deras barn att satsa på utbildning och få högre betyg, så att de kan bättre 
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konkurrera på lika villkor med svenska medborgare. Därmed ses betygen som den enda 

lösningen på den diskriminering som föräldrarna eller eleverna har erfarit.  

 

3.3 Utanförskap i skolan 

Lika viktigt är Statens utredning (SOU 2005:56) som poängterar att etnisk marginalisering 

skapas i skolan av lärare och annan pedagogisk personal. Dessa lärare och pedagogers 

arbetssätt skapar kategorier av utländska och etniska svenskar, vilket leder till att elever 

socialiseras in i de normer och föreställningar om andra kulturer, där skapas vi-och dem-

tänkande hos svenska eleven. Även uppfattas den svenska etniciteten och språket som normen 

i svenska skolor, vilket gör att nyanländas beteende ses som främmande.  

Ytterligare en viktig aspekt i Statens utredning (SOU 2005:56) att läraren förknippar elever 

med utländsk bakgrund som ett problem, för att de uppfattas vara stökiga och skoltrötta. 

Dessa stereotypa föreställningar om dessa elever grundar sig på lärarens fördomar om 

invandrargruppen, vilket påverkar lärarens anpassning av undervisningen. Invandrargruppen 

anses ha bristande social kompetens av lärare, klasskamrater och övriga skolpersonal, för att 

dessa har växt upp i en annan främmande kultur. Samtidigt de marginaliserande attityder som 

svenska elever har, är i mångt och mycket accepterat som fenomen av lärare.  

Istället hänvisar Bunar (2010) till en studie som är relevant för oss om bosniska elever som 

haft kontakt med sina landsmän i större utsträckning än svenskfödda. Anledningen är att 

bosnier ser sig själva som mognare i och med att dessa erfarit krig och förföljelse, men också 

att svenska elever inte pratar om djupare ämnen. Å andra sidan känner bosniska eleverna 

kulturell skam för att de inte kan lika bra svenska. Detta att minska kommunikationen med 

etniska svenska elever är en strategi som är nödvändig. Samtidigt påpekar Cederberg (2006) 

att nyanlända elever kan använda svenska elever som avkodare för att förstå skolvardagen på 

ett bättre sätt.  

 

3.4 Kulturella och språkliga barriärer 

Chen (2008) har gjort en studie om kanadensiska nyanlända elever, som vi finner är intressant 

för förståelse av nyanländas villkor i Sverige. Han menar att nyanlända möter svårigheter att 

förstå den västerländska kulturens normer och koder, vilket kan skapa hinder för dessa att 

göra sig förstådda genom att använda majoritetsspråket. Språkbristerna kan visa sig i 
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hörförståelse och talförmåga. Sedan är brytning ett annat problem för de flesta nyanlända. 

Mötet med den nya kulturen skapar en kulturchock som leder till förvirring, maktlöshet och 

känslan av förlust. Maktlöshet skapas av att nyanlända upplever svårigheter att anpassa sig 

och förstå den nya kulturen.  

Ytterligare en utmaning för nyanlända elever och särskilt pojkar är den kulturella skillnaden 

när det gäller jämställdhet mellan Sverige och Afghanistan (Brunnberg och Darvishpour, 

2016). Dessa pojkar och män kan möta en negativ syn av andra i det svenska samhället eller 

själva uttrycka en negativ syn på samhället. Det är kvinnorna och tjejerna som vinner på att 

integreras i samhället. Dock kan pojkarna förändra sina attityder ju mer de får umgås med 

tjejerna. 

 

3.5 Elevernas klasskamp i skolan och samhället  

Jobér (2015) påpekar att skolan är anpassad för sociala klasser som medelklassen. 

Medelklassens barn gynnas av att lärarna tillhör samma klassposition, vilket skapar en 

harmoni mellan dem. Harmonin visar sig exempelvis genom elevens förståelse av lärarens 

språk ”Är man förtrogen med sätt att tala och skriva (ofta via föräldrar) kan språket användas 

som resurs, ett kapital att växla in i utbildningssystemet” (s. 55). Språket används av 

medelklassbarnen när de samtalar och diskuterar i klassrummet. Samtidigt kan noteras att 

elever som har en lägre social klass, har även en lägre status i klassrummet. I klassrummet ser 

läraren elever av lägre sociala klasser, som att de har sämre förutsättningar att ta till sig 

kunskaper och därför har sämre möjligheter att studera vidare.  

Även Studie-och yrkesvägledare har en institutionell maktposition som kan bidra till 

snedrekrytering i utbildningssystemet. Grundskoleleverna kommer i konflikt med 

studievägledaren, lärare och familj när de bryter mot det som anses vara normalt. Det normala 

bedöms utifrån elevens genus, klass och etnicitet. Till exempel upplever nyanlända flickor att 

de fått stöd i att välja omvårdnadsprogrammet, men nyanlända pojkar fått en del hinder att 

välja teoretisk inriktning. De studie-och yrkesvägledare uppmuntrar och underlättar för 

utländska elever som vill arbeta för att försörja sig själva. De ser det som ett mer realistiskt 

studie- och yrkesval att arbeta än studera (SOU 2006:40).  

Tilläggas kan Engzells (2016) studie som visar att ambitionerna har ett direkt samband med 

föräldrarna som har högre utbildning i jämförande med de som stannat i hemlandet, men ändå 
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har kortare utbildning i jämförelse med svenskar. Dessa utländska elever kommer i själva 

verket från en högre klass i hemlandet, och eftersom kulturella kapitalet i de flesta fall saknas 

gör dessa personer en klassresa nedåt i Sverige. 

 

3.6 Det sociala könet 

Gruffman (2011) framhåller att pojkarnas och flickors erfarenheter av uppväxten i en 

arbetarklassfamilj, har lett till att de valt praktiska yrken. Han betonar att de som gör klassresa 

nedåt av medelklasspojkar och flickor till yrkesförberedande program, kommer från 

småsamhällen där de flesta har praktiska arbeten än större städer. De arbetarklasspojkar och 

flickor som väljer naturvetenskapliga programmet har påverkats av sina intressen för djur och 

naturen. Medelklasspojkar och flickor påverkas av deras Könshabitus där traditionella 

manliga och kvinnliga yrken leder till en annan social position i framtiden Något tillspetsat 

kan man säga att ”kön producerar klass” (s. 85).  

 

4 Teoretisk bakgrund 

Här lägger vi till ett teoretiskt perspektiv på vår studie, för att fördjupa vår kunskap om 

afghanska elevers bakgrund och möjligheterna att lyckas med skolkarriären. Syftet med 

Bourdieus teori är att få förståelse och analysera våra intervjupersoners bakgrund utifrån 

begreppen kapital, habitus och fält. Vi använder även careership-teorin för att få förståelse för 

deras karriärutveckling med hjälp av handlingshorisont och påverkan av andra aktörer på 

utbildningsfältet och de olika brytpunkter som dessa går igenom.  

 

4.1 Bourdieus teoretiska ramar 

I den studien har vi använt Broadys (1991) tolkning av Bourdieus teori. Teorin är ett redskap i 

sociologiska forskningsstudier, för att öka forskarens förståelse för individerna eller 

gruppernas positioner och beteenden i olika sociala sammanhangen. Vi finner även Bourdieus 

klassdefinition som relevant för vårt studie. Han menar att social klass bestäms av individens 

kapitaltillgångar i förhållande till andra individers kapitalresurser i det sociala rummet 

(Holgersson, 2011).  
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4.1.1 Kapitalformerna 

När det gäller kapitalformerna beskriver Broady (1991) att teorin inte har fokus på kapital i 

form av ekonomiska resurser. Det är symboliska kapitalet som står i fokus. Symbolisk kapital 

är ett kapital som erkänns av aktörer som finns i sociala grupper, som uppfattas av dessa som 

värdefull och som ger individen anseende och makt. Som ett exempel på symbolisk kapital 

kan examina respekteras och ha högre värde än andra examina. Ett annat exempel är lärarna i 

skolan som ser vissa elever i skolan som smarta, därför att eleven har nedärvt språk av 

föräldrarna som kan användas som symbolisk kapital i skolan. Lärarna ger en sån kulturell 

kapital ett högt värde, eftersom lärarna har själva varit i utbildningar och andra miljöer där 

detta kapital är viktigt.  

Broady (1991) påpekar att kulturell kapital är ett underordnat begrepp till symbolisk kapital. 

Kulturellt kapital kan vara examina från kända lärosäten, kännedom om litterära verk och 

förmågan att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift. Som tidigare nämnt kulturell kapital kan 

ärvas av föräldrar/släkt men den kan också förvärvas i utbildningssystemet. De individer som 

ärver kulturell kapital kan växla in dessa mot examina och höga betyg. Detta kapital kan alltså 

växlas till utbildningskapital som anses vara en annan form av kulturell kapital. Att ha en 

mängd av kulturella kapital som ärvs av familjen eller förvärvas ger individen 

informationskapital som hjälper individen att ha privilegier att se möjligheterna och därmed 

ha en bättre framtid.  

Bourdieu och Passeron (2008) beskriver språkligt kapital som särskilt viktig i 

utbildningssystemets alla stadier. Förmågan att förstå sig på språkliga koder och strukturer är 

ett resultat av det språket som ärvs av familjen. Det rika ordförråd som individen har, skapar 

bättre förutsättningar i undervisningssituationer att förstå lärarens språk. Budskapen som 

läraren förmedlar är avkodade för sociala klasser som har ärvt ett språkligt kapital av sin 

familj, vilket visar även ett samband mellan sociala klasser och skolframgång.  

Å andra sidan är social kapital inte en form av symbolisk kapital, enligt Broady (1991). Den 

här typen av kapital kännetecknar individens tillgång till sociala kontakter som relationer med 

släktingar, vänner och skolkamrater. Ett socialt kapital kan erkänns när olika sociala kontakter 

används till något som har ett högre värde. Ett exempel på social kapital är vänskap med 

någon som har information om något yrke. Ekonomisk kapital är kännedom om ekonomins 

spelregler och innehav av materiella tillgångar. 
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4.1.2 Habitus 

Det andra begreppet är habitus som beskrivs av Broady (1991), som ett system hos individen 

som består av tidigare erfarenheter och gemensamma minnen som påverkar hur individen 

handlar och tänker. Dessa återskapar eller förändrar den sociala miljön som individen befinner 

sig i. Ibland kan individens habitus vara lämplig och individen känner sig bekväm i den 

sociala miljön. Det kan hända att förändring sker när habitus som individen har, inte är 

kompatibel till den sociala miljön där individen hamnar. När individens habitus är stark kan 

individen omvandla sociala miljön. Däremot när den sociala miljön är starkast, kan det hända 

att individen flyr eller försöker ändra sitt habitus. Individens habitus kan vara en samling av 

olika kapital, men det är den sociala miljön som bestämmer när habitus ska ses som ett 

kapital.  

 

4.1.3 Strategier och investeringar 

Dessutom påpekar Broady (1991) att vissa sociala grupper kämpar om de kapital som finns 

tillgängliga mot andra sociala grupper. Strategierna är till för att bevara de kapitalen och 

förädla dessa, men även förhindra att andra sociala grupper skulle kunna förbättra eller bevara 

sina kapital. Strategierna som individen har innebär att omvandla kapitalformerna från 

ekonomisk kapital till kulturell kapital tex. När småföretagaren stödjer sin son att skaffa sig 

utbildningskapital. Att omvandla sitt kapital innebär att dra nytta av något som har större 

värde, men det innebär inte att kapitalet som omvandlas förvinner. Ytterligare ett begrepp är 

investeringar som är en form av strategi som används, för att bevara och utveckla sitt kapital. 

Här är tiden som individen lägger ner på olika sysslor viktig. 

  

4.1.4 Fält  

När det gäller begreppet fält framhåller Broady (1991), att fält är ett system av relationer 

mellan olika positioner. I fältet finns symboliska och materiella värden som en grupp eller 

institution slåss om och vill övervinna. Beroende på individens tillgångar och resurser får den 

en placering och position i det sociala fältet. Utbildningsfältet är ett exempel på fält som har 

olika positioner där individerna slåss om symboliska värden. Individens kapitalformer kan ge 

den makt och status om de erkänns som en symbolisk kapital. 
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4.2 Careership-teorin 

Professorerna Phil Hodkinson och Andrew Sparkes är grundare till Careership-teorin, vilket 

är en sociologisk teori om karriärval. Careership teori är influerad av Bourdieus teori som 

bygger på begreppen habitus, fält och kapital. Dessa begrepp skapar en förklaring till 

individens uppfattningar och värderingar om olika valmöjligheter. Careership teorin består av 

tre delar som är sammansvetsade och påverkar varandra ständigt. Den första dimensionen 

handlar om praktiskt rationellt beslutfattande. Den andra är interaktion med andra aktörer på 

fältet och slutligen brytpunkter och rutiner (Hodkinson och Sparkes, 1997). 

 

4.2.1 Pragmatiskt rationellt beslutfattande 

Hodkinson och Sparkes (1997) menar att individen tar pragmatiskt rationella beslut. Genom 

tidigare erfarenhet och information från omgivningen, formar individen karriärvalet. Däremot 

finns det andra faktorer som påverkar karriärvalet som individens känslor och humör, som 

inte anses vara rationella. Därför anses individens karriärval som pragmatisk rationellt.  

Hodkinson och Sparkes (1997) framhåller att individens habitus och kapital påverkar vad 

individen ser som möjligt och icke-möjligt karriärval. Individens beslut måste därför förstås i 

relation till det sammanhang individen befinner sig i, där kan individens familjebakgrund, 

livshistoria och kultur vara viktiga. Den sociala omgivningen kan vara en del av ens habitus 

och kan då påverka handlingshorisonten, exempelvis kan egna eller andras erfarenheter på 

arbetsmarknaden begränsa eller möjliggöra karriärval. Även individens sociala klass, kön 

eller etnicitet påverkar handlingshorisonten. Till exempel när kvinnor eller män väljer eller 

väljer bort vissa yrken som inte är lämpliga utifrån genusaspekten. I slutändan skiljer sig 

Careership teorin från Bourdieus teori på så sätt att individer kan förändras och är friare att 

skapa sina beslut.  

 

4.2.2 Aktörer på fältet  

Teorin använder sig av begreppet fält från Bourdieu. Fält kan beskrivas som en marknad. 

Inom denna marknad finns det olika aktörer såsom människor, föräldrar, arbetsgivare, lärare 

och studie- och yrkesvägledare. Alla dessa aktörer har olika syften och mål. Som nämnts 

tidigare skiljer sig aktörerna maktpositioner beroende på de kapitaltillgångarna som dessa 
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individer har. Dessa tillgångar skapar hierarkisk ordning. Exempelvis har ungdomar vid en 

övergång till arbetslivet, låg status och makt sett till marknaden som styrs av aktörerna på 

fältet. Karriärval berörs ständigt av dessa faktorer och besluten kan ändras beroende på 

sammanhanget och interaktionen mellan de olika aktörerna (Hodkinson och Sparkes, 1997). 

Ett bra exempel på detta är att unga individer anser att familjens framtid och framgång som 

viktigt. Det finns därför kollektiva handlingshorisont där individens handlingshorisont 

påverkas av familjens krav och behov (Lindblad, 2016).  

 

4.2.3 Brytpunkt och rutiner 

Karriärutvecklingen kan beskrivas som en mängd varaktiga rutiner som bryts upp av 

brytpunkter. Dessa brytpunkt delas upp i tre olika kategorier. Den första handlar om den 

strukturella brytpunkten som kan beröra utbildningsystemet, såsom övergångar mellan 

grundskolan och gymnasiet. Den andra handlar om frivilliga brytpunkter som bestäms av 

individen själv. Den sista brytpunkten handlar om en påtvingad som inträffar av yttre 

händelser, exempelvis uppsägning, flykt eller dödsfall (Hodkinson och Sparkes, 1997). 

 

5 Metod 

De metoder som vi använder oss i denna studie, är kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. 

Trost (2005) framhåller att kvalitativa intervjuer använder öppna frågor som ger komplexa 

och uttömmande svar. Han lyfter fram syftet med kvalitativa intervjuer som bygger på 

narrativa berättelser som visar mönster, åsikter och intressanta händelseförlopp från de 

intervjuades liv, som lämpar sig till vårt forskningsstudie för att kunna förklara företeelser 

som har effekt på nyanländas skolkarriär. Vi har i sökandet om skriftlig litteratur använt oss 

av sökmotorer på Umeå universitetsbibliotek, men även Googles motorer för att söka 

doktorsavhandlingar och andra internetskällor. Våra sökord har varit etnisk diskriminering, 

klass, andrafiering, nyanlända i gymnasieskolan, kulturkrock/möte, afghanska elever, 

klasskamraternas/lärarnas påverkan, intersektionalitet.   

Vi har utformat våra intervjuer utifrån en kombination av livslinjen och semistrukturerade 

intervjuer. Syftet med livslinjen som metod har varit att underlätta för respondenter att 

visualisera och ger en narrativ berättelse om dennes bakgrund mer ingående (Stenberg, 2018). 

Bryman (2012) framhåller att semistrukturerade intervjuer ger forskaren möjlighet att ställa 
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öppna frågor som resulterar i att den intervjuade uttrycker sig fritt om sina erfarenheter och 

tankar. Dessutom ställer vi följdfrågor om erfarenheter och händelser som kommer upp i 

intervjun med varje person, något som beskriver den flexibilitet som den semistrukturerade 

intervjuer ger. Lantz (2013) tillägger att kvalitativa intervjuer skapar dels samspel mellan 

intervjuade och intervjuaren, men även att frågorna kan vara komplexa som gör det svårare att 

förklara sitt svar. Vi har därför varit nog med att formulera frågorna på ett enkelt och 

lättillgängligt sätt, så att intervjupersonerna ska förstå och kunna svara på dem.  

 

5.1 Urval av respondenter 

Studiens urval av intervjupersoner är en kombination av bekvämlighetsurval och 

snöbollsurval. Bekvämlighetsurvalet har valts av oss med tanke på den begränsade tid och 

budget som funnits att tillgå. Intervjupersoner väljs därför efter kriterier som enkelt, billigt 

och snabbt. Fem av intervjupersonerna hade vi kontakt med på jobbet eller fritiden, men en av 

dessa har vi fått genom snöbollsurvalet. Snöbollsurvalet är en metod där intervjupersoner 

rekommenderar oss om andra personer som är lämpade för studien, vilket har underlättat för 

oss att hitta intervjupersoner som är lämpliga för studien. Det kan även vara enklare att skapa 

förtroende med den rekommenderade deltagaren (Denscombe, 2014).  

Vårt urval av intervjupersoner är i enlighet med den gruppen vi valt att studera, nämligen 

afghanska elever med migrationsbakgrund. Studiens urval består av totalt 6 manliga 

respondenter. Gemensamt för alla respondenter i studien är att de har afghanska föräldrar, 

även om en av våra intervjupersoner är född i Iran, identifierar han sig med den afghanska 

kulturen. De sysselsätter sig i nuläget med antingen studier eller arbete, men dessa har gått på 

gymnasiet när de varit nyanlända och är redan klara med studierna på gymnasieskolan i 

Sverige. Två av dessa bor i mellanstor stad och de andra fyra kommer från mindre städer. 

 

5.2 Genomförande 

Intervjuerna bokades genom sociala medier och träffar i verkliga livet. När personerna som 

tillfrågas godkänner deltagandet skickar vi ett informationsbrev (Bilaga 1). I det brevet finns 

information om syftet med studien, intervjupersonens rättigheter om anonymitet och kunna 

avsluta deltagandet i studien, kontaktuppgifter till författarna, och publicering på DIVA. 

Intervjuerna har utförts på arbetsplatser, bibliotek och hemma hos oss. Respondenterna har 
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fått avgöra var och när intervjuerna ska utföras, där vi tänkt ge dessa möjlighet till 

självbestämmande. Intervjuerna har varat under 30–60 minuter.  

Vi har som nämnts tidigare använt samtalsmetoden livslinjen och en intervjuguide. Stenberg 

(2018) beskriver att livslinjemetoden kan förklara livsmönster, teman och händelser som har 

haft en inverkan på klienten. Livslinjen genomfördes på ett papper, där vi förklarar 

tillvägagångsättet och gjort omformuleringar för att kontrollera att vi uppfattat respondenten 

på rätt sätt. Intervjuguiden (bilaga 2) användes som ett komplement till livslinjen för att 

besvara studiens frågeställningar. Trost (2005) poängterar för att uppnå tillförlitlighet eller 

reliabilitet bör intervjufrågorna ställas på samma sätt, det vill säga att utformningen av 

intervjun ska vara likadan för alla respondenter. Våra intervjuer har därför varit utformade på 

samma sätt med alla intervjupersoner. 

Under intervjuerna har vi använt oss av ljudinspelare, som också nämns av Kvale (1997) som 

viktigt att spara orden, tonfall, pauser för att fokusera fullt ut på ämnet och intervjuns 

dynamik. Efter intervjuerna har vi transkriberat varje intervju ordagrant men tagit bort vissa 

fyllnadsord såsom mm och liksom. Vi har även valt att inte närvara båda två under 

intervjuerna med dessa personer, vilket lyfts fram av Trost (2005) som nödvändigt att få dessa 

att känna sig bekväma. 

 

5.3 Etiska förhållningssätt 

Tjora (2013) visar betydelsen med att följa tystnadsplikt som utlovats för den intervjuade. 

Därför har erbjudits anonymitet av namn och stad för att kunna lita på att deras identitet inte 

avslöjas för andra. Det kan ge en känsla av trygghet och lust att dela med sig sina 

erfarenheter, vilket är en väsentlig del för studiens resultat. Det bör nämnas att våra frågor kan 

leda till att intervjupersonerna delar med sig känsliga händelser och erfarenheter, därför har vi 

varit extra noga med att personerna har rätt att avsluta deltagande och anonymisering. Även 

har vi gett information om att intervjuerna kommer raderas av oss författare tills uppsatsen är 

godkänd.  
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5.4 Tillförlitlighet  

Trost (2005) nämner två viktiga begrepp, reliabilitet och validitet. Reliabilitet innebär hur 

mycket ett mätinstrument skulle ge samma resultat om andra forskare omprövar redan 

avslutade forskningsstudier. Validiteten innebär att de val som forskaren har gjort, faktiskt 

mäter det studien syftat på. Reliabilitet och validitet visar resultatets konsistens (Kvale 1997). 

Vidare menar Trost (2005) att kvalitativa studier inte har fokus på ett oföränderligt resultat 

som kvantitativa studier, utan förändringar accepteras och är intressanta för forskarna.  

Vi har intervjuat afghanska män som är en heterogen grupp, därför att många av dessa har 

olika erfarenheter inom skolor i hemlandet och Sverige. Vi anser ändå att studien är 

tillräckligt trovärdig i den mån att vi har använt intervjuguide med öppna frågor som andra 

forskare kan använda sig av. Vi redogör för hur sökning efter den litteratur som använts gått 

till, och vilka teorier och tidigare forskning som vår studie grunder sig på. Eftersom det endast 

är männen som berättar om sina erfarenheter, kan vår studie inte säga något om situationen 

för afghanska kvinnor i Sverige.  

De metoder som vi använder oss av, är relevanta till syftet och frågeställningen. När det gäller 

kvalitativa intervjuer menar Kvale (1997) att det finns olika kriterier som bestämmer 

validiteten, där frågeställningarna är tydligt kopplade till teorin. Det andra kriteriet är att 

planeringen av intervjuerna har motverkat skadliga risker genom att följa etiska principer. 

Den tredje är att intervjuaren kontrollerar och ifrågasätter den information som nämns i 

intervjun. Den fjärde och femte handlar om att transkriptionen från talspråk till skriftspråk 

utgör en valid översättning, och den femte är om analysen är hållbar. Vi tycker att vi har följt 

Kvales kriterier som stärker trovärdigheten för vår studie. Vi har använt sammanfattningar av 

den empiriska resultat, förklarat genomförandet av intervjuerna, och hantering av 

ljudinspelningar. Detta förklarar att vi har gjort genomtänkta val för att besvara syftet. 

 

6 Resultat och analys  

I kapitel 6 redogör vi för intervjupersonernas bakgrund. Det som förenar dem är 

berättelserna om flykten och erfarenheter av den svenska skolan. Alla har erbjudits 

anonymitet och tackat ja till att vara anonyma. Vi kommer därför ge dessa påhittade 

namn. I kapitel 7, 8 och 9 analyseras empiriska resultatet där vi väver in elevens bakgrund 

och citat som upptäcks i intervjuerna.  
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6.1 Assad 

Assad är 24 år gammal och arbetar som integrationsassistent. Han är född i Afghanistans 

huvudstad, Kabul. I Kabul läste han högstadiet och beskriver möjligheten att gå i skolan som 

begränsade på grund av ekonomiska resurser. De som försörjt familjen i Afghanistan var hans 

pappa och storebror som varit skräddare. Han nämner att det finns universitet och 

gymnasieskolor i Kabul, men många väljer att arbeta för att försörja familjen istället för 

studier. Han skulle själv inte ha råd att studera på gymnasieskolan och högskolestudier.  

I Kabul umgicks han av andra vänner, grannar och släkt som inte har studerat på 

högskolenivå. Han beskriver sin familj som outbildade. Vid den tiden i Afghanistan var 

tanken om att utbilda sig på högskolan omöjlig, därför att hans land varit i krig och talibaner 

var emot att folket skulle utbilda sig.  

Han följer sedan med sin familj till Sverige. Han saknade den sociala gemenskapen på grund 

av svårigheter med svenska språket. Som nyanländ i Sverige kunde han persiska och dari. Att 

studera på gymnasiet var viktigt för att skaffa sig ett arbete därför valde han vård- och 

omsorgsprogrammet där han får sin gymnasieexamen. Han är missnöjd med gymnasievalet 

därför att han tänker att chansen skulle vara större att få ett bättre arbete i framtiden på andra 

gymnasieprogram.  

Till slut menar han att han uppnått sina tidigare mål som varit att komma ut i arbetslivet och 

skaffa körkortet. Han har haft målet att bli pilot i hemlandet men utbildning intresserar inte 

honom längre. Han tänker studera vidare på universitet men han vet inte vad han ska välja på 

grund av okunskap om yrken i Sverige. 

 

6.2 Mustafa 

Mustafa är 23 år gammal och är snart färdigutbildad civilingenjör. Han är uppväxt i en by 

långt ifrån Kabul. Redan vid födseln har familjens ekonomi varit dålig. Hans pappa arbetade i 

ett slakteri för att försörja familjen och mamman har inget arbete, båda var analfabeter. 

Möjligheten till att studera på gymnasiet och universitet fanns inte på byarna, utan man måste 

åka till Kabul. Han menar att många väljer att arbeta efter grundskolan på byn i yrken som 

ärvs av pappan. Hans familj var ändå angelägen att sonen skulle gå på skolan, vilket är en 

investering de gjort trots de höga skolavgifterna på grundskolorna i Afghanistan.   
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Han tvingades att avbryta studierna och flydde till Sverige på grund av kriget. Under resans 

gång har hans kunskaper i engelskan ökat genom att han träffat andra människor som kan 

språket. Han började på en grundskola i Sverige och läst engelska, matematik och svenska. 

Dessa ämnen gav honom behörighet att komma in på naturvetenskapliga programmet i en 

liten by i Sverige, där han också får sin gymnasieexamen. Läraren på grundskolan i Sverige 

var från mellanöstern och hon ställde höga krav på sina elever. Hennes bakgrund och lärostil 

har gjort att han lärt sig svenska språket snabbare.  

Efter några år kommer hans familj till Sverige när han börjar universitetet. Han drömmer 

fortfarande om läkaryrket som varit hans mål från första början. 

 

6.3 Rafiullah 

Rafiullah är 22 år gammal och studerar på folkhögskolan. Han är född i Afghanistan men 

flyttade till Iran när han blivit fyra år gammal. I stora delar av intervjun beskriver han 

diskriminering av iranska myndigheter och iranska medborgare. Han nämner att vistelsen i 

Iran påverkade hans möjlighet till utbildning då han var tvungen att arbeta istället. Hans 

möjligheter begränsades med tanke på att han som papperslös inte hade rätt till utbildning i 

Iran. Det sociala nätverket som omgav honom var outbildade och alla hade förvärvsarbete. 

Dessutom var jobben som krävde högutbildning öronmärkta för iranska medborgare.  

På introduktionsprogrammet påbörjade han sina studier på språkintroduktion, där han läser 

engelska, svenska och modersmål. Han lyckades inte bli behörig till ett nationellt 

gymnasieprogram. Han var mycket motiverad att lära sig språket och fick kunskaper om 

regler, svenska traditioner och det svenska ordförrådet ökade under studierna på 

språkintroduktionen. Stödet som han fick av svenska skolan har stor betydelse för honom, för 

att skolan är tillgänglig för alla oavsett etnisk bakgrund. Han läser idag på folkhögskolan för 

att komplettera och få gymnasieexamen.  

Han anser att tryggheten för honom är att ha familjen nära och ett bra arbete, och han nämner 

inget om att studera vidare senare i livet. Målet har alltid varit att få ett lönsamt arbete som i 

sin tur ger större chans att försörja sin familj och sig själv.  
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6.4 Amir  

Amir är 21 år och är född i Iran men har afghanskt ursprung. Idag arbetar han som 

golvläggare. Hans pappa dog när han var liten och mamman har jobbat för familjens 

försörjning. Hans storasyster är gift med iransk medborgare och har iranskt medborgarskap. 

Det gör att hon kunde utbilda sig till sjuksköterska. Han har pluggat endast på grundskolan 

där skolavgiften varit så höga. Till slut valde han att hoppa av skolan. Han hade under den 

tiden hamnat i kriminella kretsar i staden där han bott. Det finns högutbildade i den staden, 

men han menar att många kan förfalska examensbevisen i Iran. Han uttrycker att skolan och 

investering i utbildningar har ett lågt värde. 

Han har också arbetat och haft som mål att tjäna pengar och bli rik, även om att tjäna pengar 

varit genom kriminell verksamhet spelat det mindre roll för honom. Han har jobbat till 

skillnad mot de andra men inte för familjens skull, utan han uttrycker att han tänkt mest på sig 

själv.  

Han flyttade senare till Europa med familjen. När han anländer till Sverige hade han persiska 

som modersmål och knappa kunskaper i engelska språket. Han insåg snabbt att inträdet till 

arbetsmarknaden kräver utbildning och goda svenska kunskaper. Han har studerat bygg- och 

anläggsprogrammet på gymnasiet, där han tar sin gymnasieexamen. 

I slutändan han menar att hans mål är uppnådda för att han har jobb med bra lön, men han 

funderar på att fortsätta utvecklas och göra klart lärlingsutbildningen och få högre betalt.  

 

6.5 Said 

Said är 22 år gammal och är född i Kabul. I dagsläget arbetar han som elektriker. Hans pappa 

och mamma har ingen utbildning i Afghanistan. De flesta han känner har inte läst på 

högskolor och universitet. Pappan jobbat med allt möjligt för att försörja familjen. I 

Afghanistan läst han på koranskolor i knappt två år, för att familjen hade ekonomiska problem 

och har inte kunnat betala sonens skolavgift. Han menar att utbildning i Afghanistan är 

tillgänglig för de med ekonomiska resurser. Han kunde inte fler språk än dari. Det som varit 

ett hinder för hans möjlighet att utbilda sig, är också att han måste jobba och försörja sin 

familj sett till familjens krav och behov.  
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Han flyttar först till Iran och kommer till Sverige som ensamkommande barn när han var 16 

år. Efter att han gjort klart nian på grundskolan, väljer han el och energiprogrammet på 

gymnasiet där han tar gymnasieexamen. Hans mål varit att han skulle jobba direkt efter 

gymnasiet, och kravet på sig själv att försörja hans familj i Iran har påverkat detta val.  

Han har under gymnasietiden fått kunskaper om svenska kulturen och lärt sig språket som ett 

viktigt redskap i kommunikationen med andra. Hans strategier att klara gymnasiestudierna 

varit att vara aktiv under lektionstid. Ibland behöver han gå på extra stöd av elevassistenter.  

Hans mål har varit att bli fotbollsspelare men skolan och arbetet varit viktigare, som en källa 

till försörjning för honom och hans familj.  

 

6.6 Omid 

Omid är 23 år gammal och studerar till elingenjör. I Afghanistan var han bosatt i Kabul och 

levde i en fattig familj. Farfars livsmedelsbutik som ärvs av familjen har underlättat inträdet 

på arbetsmarknaden för pappan där han också arbetade. Mamman varit en bagare, men de 

båda har ingen utbildningsbakgrund. Däremot finns det i hans sociala krets en kusin som är 

advokat, som han menar haft råd med utbildning i Afghanistan. Han har gått några år på 

grundskolan men hoppat av för att arbeta med sin pappa i butiken.  

Vid 15-årsåldern har han kommit ensam till Sverige. I början har det engelska språket, som 

han lärt sig i grundskolan i Afghanistan, hjälpt honom någorlunda i kommunikationen med 

svenskar. Han har tagit gymnasieexamen på el- och energiprogrammet som han tycker 

passade bra för honom, då han tycker om matematiken. Familjens erfarenheter av afghanska 

utbildningssystemet och svårigheten att utbilda sig där, har varit avgörande faktor som 

motiverat honom att ta chanserna som Sverige ger honom. Han pratar också om Sverige som 

en välfärdsstat som skapat möjlighet för lägre sociala klasser i samhället att studera gratis.     

 

7. Afghanska elevers bakgrund 

Inledningsvis har samtliga intervjupersonerna studerat på grundskolor, och deras familjer har 

ingen utbildning med sig. Enligt Broady (1991) berör kulturella kapitalet individens 

kunskaper om litterära verk och förmåga att uttrycka sig kultiverat i tal och skrift, som ärvs av 

familjen eller förvärvas i utbildningssystemet. Alla intervjupersonerna har inte ärvt det 
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kulturella kapitalet och därför har även möjligheten att lyckas använda språket som symbolisk 

kapital i grundskolan i Afghanistan varit obefintlig.  

Det som kännetecknar Mustafas berättelse är ambitionen att lära sig engelska språket på egen 

hand, därför har han investerat sin tid att förvärva kulturella kapitalet. Också har Omid lagt 

mer tid på studierna än andra svenska klasskamrater, för att han inte kunnat svenska lika bra 

som dem. Även Broady (1991) beskriver att förvärvat kulturell kapital har samband med tiden 

som investeras av individen i olika aktiviteter. Han menar även att dessa investeringar ökar 

chansen för individen att få bättre position i det sociala fältet. Våra intervjupersoner investerat 

sin tid på ett medvetet sätt, för att förvärva språkliga kapitalet och utbildningskapital som en 

investering för att slåss om viktiga kapitalvärden och därmed kunna konkurrera med andra i 

utbildningsfältet.  

Intervjupersonerna nämner att föräldrarna haft dålig ekonomi i Afghanistan, vilket varit ett 

hinder att betala skolavgiften för sina barn. Det ekonomiska kapitalet förklaras av Broady 

(1991) som materiella resurser och egendom, i och med föräldrarnas begränsade materiella 

resurser har dessa saknat ekonomisk kapitalet. Intervjupersonernas sociala nätverk har varit 

låg utbildade och arbetat med okvalificerade arbeten. Broady (1991) menar att det sociala 

kapitalet kan erkännas om den ger ett högre värde. Med den bakgrunden kan man utesluta att 

intervjupersonerna har fått fördelar och högre värde av den sociala kretsen, i form av 

kvalificerade arbeten i Afghanistan. Det bör nämnas att individens sociala klass bestäms i 

förhållande till de andra aktörers kapitaltillgångar i det sociala rummet (Holgersson, 2011). 

Därför tillhör intervjupersonerna en lägre social klass i hemlandet. 

Alla intervjupersoner har studerat endast grundskolan i hemlandet. Wigg (2008) menar att 

nyanlända möter större svårigheter att klara sig i svenska skolan, ju äldre dessa individer är 

och kortare skolgång de haft i hemlandet. Det har däremot inte nämnts att den begränsade 

skolgången i hemlandet har varit ett hinder att klara studierna i Sverige, men det kan 

förekomma som exempelvis Rafiullah som har minst utbildningsbakgrund, vilket gör det 

svårare att klara gymnasieexamen i svenska gymnasieskolan.   

  

7.1 Klassamhället i Afghanistan och Iran 

Lika viktigt är intervjupersonernas karriärutveckling som tar sin början i Afghanistan och 

Iran. Utifrån Hodkinson och Sparks (1997) careership-teori går alla personer vi intervjuat 
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igenom en strukturell brytpunkt när de börjar grundskolan som blir en rutin, som därefter 

bryts upp av en påtvingande brytpunkt när de tvingas flytta till Sverige eller sluta skolan av 

ekonomiska skäl. Därför har nyanlända afghaner inte gjort ett fritt karriärval, utan påverkats 

av påtvingande förhållandet som skapas av individens klassposition i Afghanistan och Iran.  

Dessutom betonar Hodkinson och Sparks (1997) att habitus och kapital påverkar vad 

individen ser som möjlig karriärval, det vill säga påverkar individens handlingshorisont. 

Intervjupersonerna har förutom det ekonomiska problem de brottats med, påverkats även av 

sitt habitus. Enligt Broady (1991) är habitus ett system av tidigare erfarenheter som 

bestämmer individens tankar och handlingar. Utifrån våra intervjupersoners berättelser 

konstrueras habitus av den sociala miljön de befinner sig i, där deras familjer/släkt och vänner 

har valt arbete istället för studier. Intervjupersonernas möjligheter att studera vidare i 

Afghanistan, har varit begränsat med tanke på familjens ekonomiska situation och tillgång på 

gymnasieskolor på byarna. Dessutom kan Rafiullah påverkats negativt av diskriminering på 

arbetsmarknaden och utbildningssystemet som han menar afghanska medborgare utsätts för i 

Iran.  

Tilläggas bör att handlingshorisonten påverkas av andra viktiga parter som oftast är familjen 

för intervjupersoner. Alla nämner familjen som uppmuntrat dem och gett utbildningen ett 

högre värde, därför instämmer vi med Lindblad (2016) som menar att det förekommer ett 

kollektivt handlingshorisont, där individen påverkas av familjens behov och krav. Det framgår 

tydligt av Mustafas berättelse att han fått ett uppdrag av familjen att studera till läkare. 

Dessutom har de övriga intervjupersonerna som arbetat för familjens försörjning, påverkas av 

det nämnda kollektiva handlingshorisont därför att familjens dåliga ekonomi skapar 

försörjningsbehov hos familjen som dessa intervjupersoner behöver ta ställning till.  

Intervjupersonernas skolkarriär påverkas av deras manliga kön, därför att de beskriver det 

manliga idealet i den afghanska kulturen att männen ska ta större ansvar för familjens 

försörjning. Det gör att de flesta av våra intervjupersoner kan tvingas prioritera arbete istället 

för studier, förutom Mustafa som prioriterat studierna. Han menar att det är viktigt att mannen 

tar ansvar för familjens försörjning genom att arbeta eller studera. 

Dessutom Rafiullah beskriver att han måste försörja familjen, därför att det är skamligt för 

hans familj om systern eller mamman arbetar ”Jag tänker fortfarande på familjen, ge dom 

pengar jag kan inte låta bli att. Jag skickar pengar men på något sätt. Det är känsla i hjärtat 
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att jag måste hjälpa dom, en känsla att jag måste hjälpa familjen annars vem ska hjälpa 

familjen.”.  

 

8. Det blågula landets hemligheter 

Här kommer vi analysera nyanlända afghaners erfarenheter i Sverige. Särskilt lyfter vi upp 

aspekter om nyanländas uppfattning om stöd eller saknaden av stöd av den svenska 

skolan.  

 

8.1 Svenska språket och kulturen 

De nyanlända afghanska männen i vår studie mött en stor utmaning, särskilt när det gäller 

svenska språket och kulturen. Chen (2008) betonar att kulturella skillnader mellan hemlandets 

och det nya landets kultur, försvårar möjligheten att använda svenska språket. Dessutom 

menar Chen (2008) att det kulturella mötet som sker, skapar en kulturchock som leder till en 

känsla av maktlöshet och förlust. Detta kan förklara till viss del intervjupersonernas 

erfarenheter av svårigheten att skapa sociala relationer med etniska svenskar, när kulturella 

koder och normer i det nya landet gör det svårare att förstå svenska eleverna och använda sina 

kunskaper om svenska språket. Till exempel Assad och Rafiullah som har hanterat kulturella 

chocken genom att ha social kontakt med sina landsmän eller andra utländska elever på 

svenska gymnasieskolan.  

Assad, Amir och Said har nämnt att en av deras strategier att klara gymnasieskolan, är att få 

stöd med studierna av utländska istället för svenska elever. Bunar (2010) beskriver att 

nyanlända eleverna kan påverkas av kulturell skam när de inte behärskar svenska språket, 

vilket gör att undvika kontakten med etniska svenskar är nödvändigt. Detta kan vara en av 

förklaringarna till dessa intervjupersoner som väljer bort stödet av svenska eleverna. Ändå har 

svenska språket en stor betydelse att uppnå målen med sina studier eller arbete i framtiden, 

vilket gör att alla intervjupersoner kämpar som nya medborgare att lära sig svenska språket.  

I vår studie har afghanska elever vi intervjuat inte haft negativ syn på det jämställda samhället 

de lever i. Tvärtemot menar Brunnberg och Darvishpour (2016) att nyanlända kan bemöttas 

av andra eller har själva negativ syn på det svenska samhället, med tanke på deras hemländers 

patriarkala strukturer. Dessa individer har kunnat utvecklas och integreras till svenska 
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förhållanden, och vissa som Said har varit till och med kritiska till hemlandets inskränkning 

av kvinnans frihet.  

Mustafa beskriver hemlandets skolsystem som annorlunda än Sveriges, då eleverna är vana 

vid att lära sig allt utantill inför prov i Afghanistan. Sharif (2017) menar att de nyanlända 

elevernas tidigare erfarenheter av utbildningssystemet i hemlandet, där studierna bygger på att 

läsa in sig på kunskaper och kunna allt utantill inför muntliga eller skriftliga prov kan skapa 

svårigheter i mötet med gymnasieskolan i Sverige då studierna kräver ett kritiskt 

förhållningssätt till det lästa som nyanlända inte är vana vid. Mustafa är ett exempel av många 

andra intervjupersoner som tycker att det snarare varit språket som den enda tröskeln till att 

förstå läraren. Han tillägger att studierna på grundskolan i Afghanistan, har gett honom 

tillräckligt mycket kunskaper och krävt av honom självdisciplin.    

 

8.2 Ojämlikheten i klassrummet 

Enligt Broady (1991) kan kulturell kapital ha ett symboliskt värde, om den erkänns ett sånt av 

aktörerna på fältet. Vi menar att svenska språket kan användas som symbolisk kapital på ett 

medvetet sätt av intervjupersonerna, som kan hjälpa dessa att få bättre position i klassrummet. 

Kulturella kapital som har ett symboliskt värde i hemlandet, har dessa personer inte möjlighet 

att växla in i det svenska utbildningssystemet. 

I klassrummet upplever Rafiullah och Said att de möter språkliga barriärer som hindrar att 

prestera högre än de svenska eleverna. Detta ligger i linje med Jobér (2015) som beskriver 

medelklasselevernas privilegier som har större möjlighet att skapa harmoni med lärarna. 

Dessa har förtrogenhet med det svenska språket som ärvs av föräldrarna och därför har 

eleverna bättre förståelse för läraren och erkänns högre positioner i klassrummet.  

Ett exempel på detta, är Omid som erfarit att läraren underskattat hans möjligheter att lyckas 

lika bra att få höga betyg i förhållande till sina svenska klasskamrater, och den 

diskrimineringen leder till rebellisk beteende hos eleven. Även har detta att göra med lärarens 

maktposition som ger henne rätten att bedöma att medelklasseleven har större möjlighet att 

lyckas studera vidare, men elever av lägre social klass får en lägre position i klassrummet med 

sämre möjlighet att få höga betyg och kunna studera vidare (Jobér, 2015). 
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8.3 Mötet mellan kulturerna i skolan 

De flesta av våra intervjupersoner har upplevt social exkludering, men detta kan skilja sig 

mellan individerna. Assad har upplevt utanförskap under hela hans gymnasiestudier ”det är 

svårt att ta kontakt, eftersom ofta så är det så att de inte visar så mycket intresse för att få 

kontakt med dig och då känner man sig utanför och då vill man inte heller få kontakt.”. 

Rafiullah har också haft samma erfarenheter då han umgås med utländska elever som han 

menar har att göra med att de kunnat förstå honom bättre. Amir nämner samma upplevelser 

”ingen ville veta mer om mitt liv min personlighet. De flesta var rädda för mig kanske på 

grund av min utseende eller jag vet inte.”. Vidare har Mustafa upplevt sig exkluderad i 

klassrummet några månader. Said verkar få större stöd av utländska klasskamrater vilket är en 

strategi att lyckas på gymnasiet. 

En statlig utredning menar att alla elever på svenska skolorna genomgår en socialisation i de 

föreställningar om andra kulturer genom skolans arbete. Skolan har kravet att alla elever ska 

anamma det svenska språket och kulturella normer. Det leder till att svenska kulturen och 

språket ses som den normala, och de nyanlända elevers kulturer och beteenden som 

främmande (SOU 2005:56). Av detta skäl kan skolan som våra intervjupersoner har gått på, 

bidra till en skillnadsskapande och andrafieringen av nyanlända med tanke på våra 

intervjupersoners negativa erfarenheter.  

Det som är största hindret för intervjupersoner att skapa fungerande sociala relationer med 

klasskamrater, är deras erfarenheter av krig och fattigdom som kunnat påskynda inträdet till 

vuxenlivet snabbare för våra intervjupersoner. Detta har samband med Bunars studie (2010) 

som kommer fram till att nyanlända bosnier anser sig själva som mognare i jämförelse med 

andra elever. Amir har också upplevt utländska elever som mognare och förstående, men han 

får en annan uppfattning av svenska elever som går på gymnasieskolor i större städer där 

dessa är mer mottagliga och förstående till andra kulturer. Ändå måste han själv våga gå till 

svenska elever och bemöta deras fördomar om honom genom att berätta om sig själv och 

skapa en positiv bild hos dem, något som tydligt bevisar att han känner sig andrafierad av 

andra svenska elever. 

För kanske dom har inte så mycket kontakt med invandrare kanske du vet nyheter och sånt dom ser och hör 

om våldtäkt när dom ser sånt och speciellt mindre stad dom blir rädda och backar men om man är säkert på 

sig själv man ska våga gå fram. Visa dom att du är inte som alla andra ändra deras tankar gå fram och visa 

dom. 
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Å andra sidan menar Mustafa att stödet av lärarna och klasskamraterna ökade när de vet att 

han var nyinflyttad i Sverige. Klasskamrater hjälpte till att förklara vid svårigheter med vissa 

ämnen. Svenska språket utvecklades med tiden ju mer kontakt med svenska elever han hade. 

Omid minns att stödet av klasskamrater och lärare varit mycket viktigt, för att förstå svenska 

språket som varit svårt, ett språk som han menar är viktig som bevis för att få jobb i 

framtiden. Även Cederberg (2006) bekräftar att nyanlända elever kan få stöd av svenska 

klasskamrater, för att förstå skolvardag och svenska koder på ett bättre sätt. Det stödet är 

viktigt för att klara sig på gymnasieskolan, vilket också nämns av alla som haft det stödet.  

Ytterligare något som bidrar till andrafiering av nyanlända är vissa lärare, som har stereotypa 

uppfattningar om utländska elever som stökiga och skoltrötta, vilket påverkar bemötandet av 

eleverna och arbetet med anpassningar för den gruppen i klassrummet (SOU: 2005:56). Ett 

exempel på detta, är Amir som har varit med om diskriminering av rektorn och läraren. När 

en konflikt uppstod mellan honom och en lärare, blev han ifrågasatt trots att läraren betett sig 

på ett felaktigt sätt mot honom. Han tycker att han som invandrare blir alltid utpekad som ett 

problem. Det är tydligt att det finns en skolkultur som inte tar hänsyn till nyanländas 

synpunkter, utan de problemen anses av skolpersonalen ha att göra med elevens etniska kultur 

och språk. 

 

8.4 Ensamkommande barn – en fördel för karriären? 

Intervjupersonerna delas i två kategorier. De som följt familjen som Assad och Amir. De 

övriga har varit ensamkommande barn. Mustafa har fått stöd av socialtjänstens personal på 

asylboenden, klarat integrationen bättre och kunnat lättare förstå sig på skolans normer och 

underlättat interaktionen med klasskamrater och skolpersonal. Många på asylboenden har 

varit högutbildade som han fick hjälp av med hemläxorna. I detta sammanhang nämner 

Brunnberg och Darvishpour (2016) att nyanlända ensamkommande barns situation skilja sig 

markant, då dessa klarar integrationen i Sverige bättre än dessa som rest med familjen. Även 

Broady (1991) menar att individens habitus kan ändras i mötet med den sociala miljön som 

inte är kompatibel till individens tidigare minnen och erfarenheter. Det sker därför en 

utveckling hos våra intervjupersoner som leder till integration. 

Till skillnad mot Mustafa, har de övriga intervjupersonerna som varit ensamkommande valt 

yrkesprogram som leder till arbete därför att de velat försörja familjen i hemlandet. Detta att 

behöva försörja sin familj, kan vara en källa till motivation att klara gymnasiestudierna, men 
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det kan också vara en börda och en stressfaktor för vissa andra som påverkar karriärvalet att 

studera på yrkesprogram. 

 

8.5 Nyanlända afghaners karriärval 

Hodkinson och Sparks (1997) betonar att karriärvalet är pragmatiskt rationella som formas 

utifrån habitus och kapital. Som nämns tidigare har alla intervjupersoner valt yrkesprogram, 

förutom en av intervjupersonerna. Den viktigaste faktorn som påverkar till exempel Rafiullah 

och Said att välja yrkesprogram, är det ekonomiska kapitalet som begränsar deras 

handlingshorisont med tanke på att familjen har behov av försörjning i hemlandet. Det sociala 

och kulturella kapitalet är också begränsat för alla intervjupersonerna i Sverige. Vi har nämnt 

att de flesta hade bristande sociala nätverk med högre sociala klasser. Något likadant nämns 

av Rantakeisu (2009) att individer av högre sociala klasser har större möjlighet att välja det 

rätta arbetet därför att de kan få ekonomiskt stöd av familjen, och har sociala nätverk som kan 

ha kvalificerade yrken som de kan identifiera sig med. Lägre sociala klasser väljer oftast den 

snabba vägen till arbete för att de kan sakna det ekonomiska stödet och sociala nätverk som 

ger andra alternativa kvalificerade yrken.  

De flesta intervjupersonerna kommer från familjer av lägre social klass, har en begränsad 

handlingshorisont och därmed kan se högskolestudier som omöjliga att klara av. Deras 

vardagliga liv har bestått av minnen och erfarenheter under uppväxten av föräldrarnas 

okvalificerade arbeten, därför kan detta vara en annan viktig faktor som leder till deras val av 

yrkesprogram. Med hänsyn till Hodkinson och Sparks (1997) careership-teori har habitus en 

påverkan på karriärvalet, kan den sociala miljön i Sverige och hemlandet påverkat 

karriärvalet. 

Ett undantag är Mustafa som har sociala kontakter med högutbildade på asylboendet som varit 

ett stöd för hans skolgång samt stödet av lärare och klasskamrater har hjälpt honom att lära sig 

svenska språket snabbare, vilket resulterar i att han ser vidare studier som möjliga utifrån hans 

handlingshorisont. Även familjens krav på honom att bli läkare påverkar individens 

handlingshorisont, som också nämns av Lindblad (2016) som ett kollektivt handlingshorisont. 

Mustafa motivation att lära sig nya språk och viljan att gå i skolan ökade utifrån målet att bli 

läkare.  

Läste engelska för att göra föräldrarna stolta liksom. Målet med mig var att jag skulle bli 

läkare. Men det finns ju alltid föräldrarna som har ett mål med barn och det hade mina 
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föräldrar också. Dom hade sagt, att jag ska bli läkare men det var ju inget tvång men jag hade 

alltid i bakhuvudet att läkare är ett bra jobb.  

Hertzberg (2014) menar också att utländska elever och deras föräldrars negativa erfarenheter 

av diskrimineringen på arbetsmarknaden, kan påverka handlingshorisonten. Han påpekar även 

att den etniska tillhörigheten kan samspela med klasspositionen i skapandet av en tilltro på 

sina kompetenser, intressen och möjligheter. Med den bakgrunden har majoriteten av 

intervjupersonerna påverkats av etnicitet och klass i samband med gymnasievalet. Det 

behöver nödvändigtvis inte förknippas med negativa termer, utan det kan också vara att 

stimulera individen att kämpa hårdare som till exempel Amir. Hodkinson och Sparks (1997) 

framhåller även att känslorna kan styra i karriärvalet, vilket också nämns av Assad att rädslan 

för att högskoleförberedande programmen inte skulle ge honom arbete resulterar i att han 

väljer yrkesprogram.  

Alla intervjupersoner nämner att utbildningen har stor betydelse för familjen, där speciellt 

Amir beskriver hans mammas råd att satsa på utbildning och ta den chansen som Sverige ger 

honom. Framförallt vill mamman att han får ett bättre liv och möjligheter i framtiden. Även 

statens utredningar menar att utländska elevers föräldrar stöttar barnen att satsa på 

utbildningen och få högre betyg, för att kunna möta den etniska diskrimineringen på 

arbetsmarknaden som föräldrarna och eleverna erfarit (SOU 2006:40). Detta kan ha gynnat 

alla intervjupersoner men speciellt Amir som beskriver diskriminering på arbetsmarknaden 

som en motiverande faktor. 

En dag det var det här som jag hörde det var viktigt att ha utbildning sen då tiden jag ofta 

umgås med svenskar jag hörde svenskar som även inte har utbildning dom kan få jobb lätt men 

en utländsk med utbildning svårt att få jobb så bättre att jag klarar av det här, att jag har 

någonting som bevis. 

Den kollektiva handlingshorisont som Lindblad (2016) varit inne på, har kunnat begränsa 

intervjupersonernas möjlighet att se andra alternativa yrken som möjligtvis skulle intressera 

dem. Tilläggas kan Hertzberg (2015) som betonar att utländska elever påverkas negativt av 

föräldrarna som har begränsad information om yrken, samt ger vissa yrken högre status än 

andra. Detta kan ha begränsat möjligheten för intervjupersonerna att göra väl övervägda val. 

Ett bra exempel är Mustafa där han nämner att familjen har påverkat honom i karriärvalet men 

också att själva yrket har högstatus i hemlandet ”Sen efter att jag började skolan kände jag att 

läkare är ett bra jobb, de hjälpte folk och de har bra ekonomi, det såg man att nivån i 

samhället ökar i mellanöstern som läkare.” 
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Broady (1997) menar dessutom att individer använder sig av strategier för att bevara och 

förbättra kapitaltillgångarna dessa har. Alla intervjupersoner har förvärvat kulturell kapital 

under studierna på det svenska gymnasiet, där strategin för dessa har varit att omvandla 

kulturella kapitalet till ekonomisk kapital som uppfattas som mycket värdefull för dessa. 

 

8.6 Pedagogisk stöd i svenska gymnasieskolan   

Alla intervjupersonerna nämner lärarens stöd som en viktig faktor att lyckas med 

gymnasiestudierna. Lärarens relation till eleven och stöttning är viktig, för att eleven får 

bekräftelse och blir sedd av läraren. Detta uttrycks av intervjupersonerna på varierande sätt. 

Till exempel beskriver Amir lärarens erkännande av deras kulturella bakgrund som har varit 

viktigt för att lyckas på gymnasiet. Han nämner att samhällskunskapsläraren har tillåtit honom 

att berätta om sina erfarenheter av att leva i mellanöstern, där han känt sig sedd och bekräftad. 

Han får även stöd av engelskläraren som har anpassat undervisningen, så att det blir lättare att 

förstå och lära sig språket snabbare. Mot denna bakgrund belyser Cederberg (2006) att lärare 

och annan pedagogisk personals arbetssätt ska ta hänsyn till elevens tidigare kunskaper och 

erfarenheter som måste bli synliggjorda och erkända, som leder till bättre prestationer.   

Å andra sidan kan andrafieringen påverkat lärarens arbete i vissa fall som nämns av Amir och 

Omid. Dessa intervjupersoner har inte känt sig bemötta som unika individer därför att de 

behövt bemöta lärarens fördomar under studietiden och försvara sina rättigheter att utbilda 

sig. Andrafieringen av läraren skapar hinder för dessa intervjupersoner att ha höga ambitioner. 

Det förklaras av Hodkinson och Sparks (1997) att läraren är en viktig aktör i elevens 

karriärval. Lärarens högre sociala position skapad av de kapital den har, ger den maktposition 

som antingen accepterar eller nekar eleverna att göra vissa karriärval beroende på deras 

sociala klass, etnicitet och kön.   

När det gäller andrafiering konstaterar Lindblad (2016) att läraren kan skilja mellan utländska 

och svenskfödda elever, genom att svenska elevers skolproblem är familjerelaterat, men 

utländska elevers problem har att göra med deras kultur och språkbrist. Däremot nämns i 

statens utredning (SOU 2005:56) att svenska elevers andrafiering av utländska elever är en 

accepterad företeelse av lärarna. Assad och Amir är ett exempel på elever som inte nämner 

förebyggande arbete att inkludera dessa i den sociala gemenskapen, då dessa har erfarit 

utanförskap i klassrummet. 
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Lärarens och studie-och yrkesvägledarens stöd med vägledning beskrivs som undermålig av 

några intervjupersoner, då behovet av information om den svenska arbetsmarknaden inte 

tillgodoses. Det nämns främst av Assad att lärarnas vägledningsinsatser på gymnasiet varit 

dålig, därför att dessa lärare fokuserar på att eleven ska få gymnasieexamen utan att prata om 

vidare studier och arbetslivet. Tvärtom Said har fått lärarens stöd som informerat om 

framtiden och behörighetskrav till universitetsstudier. Assad och Mustafa nämnt att studie-och 

yrkesvägledaren har stöttat eleven med information om bland annat kurser och meritpoäng. 

Speciellt Assad som menar att han är dålig förbered att veta vad som komma skall efter 

gymnasietiden. Allt detta skapar begränsade möjligheter för de som inte fått stöd att hantera 

sin karriärutveckling.  

 

9. Skolkarriären ur intersektionellt perspektiv  

Här presenterar vi en analys av den intersektionella samspelet mellan klass, kön och etnisk 

tillhörighet. Detta avsnitt kan delvis ses som en fortsättning på de tidigare avsnitt, där den 

intersektionella analysen kommer bygga vidare på. 

 

9.1 Etnicitet och klass i samspel 

Enligt studien är det bland annat afghanska elevers klass och etniska bakgrund som samspelar 

med varandra att bestämma nyanlända afghaniska elevers möjligheter i framtiden. 

Inledningsvis som afghansk elev i klassrummet saknar man kunskaper om svenska språket 

och kulturen. Utifrån Bourdieu klassdefinition (Holgersson, 2011) har avsaknad av dessa 

kapitaltillgångar placerat afghanska elever i vår studie i underklass i jämförelse med 

svenskfödda elever. Skolans medelklassnorm är en annan faktor till den lägre position för 

afghanska elever i klassrummet, där kan läraren som akademiker ha högre klassposition 

skapad av lärarens utbildnings- och språklig kapital motverka intervjupersonernas möjligheter 

att förstå sig på läraren.  

Samspelet mellan klass och etnicitet skapar därmed sämre möjlighet att få högre betyg och 

kunna studera på högskolor i framtiden i jämförelse med svenskfödda elever, vilket kan vara 

en förklaring till skolmisslyckandet för Rafiullah som inte kunnat göra klart studierna då han 

saknat svenska språket. Dessutom beskriver Assad att familjens brist på kulturell kapital har 

varit negativt för gymnasiestudierna då han inte fick hjälp med hemläxorna. Hertzberg (2014) 
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påpekar att handlingshorisonten för utländska arbetarklasselever är begränsad, då de flesta 

inte har möjlighet att kunna planera sin framtid i jämförelse med svenskfödda 

arbetarklasselever. Ett bra exempel är Assad vars sociala klass och etnicitet begränsar sin 

handlingshorisont då föräldrarna inte har kunskap om utbildningssystemet i Sverige, vilket 

tyder på att klass och etnicitet samspelar och bidrar till social reproduktion.  

Tidigare har vi belyst att de flesta intervjupersoner som varit ensamkommande haft behov av 

att arbeta för familjens försörjning. Dessutom har vi nämnt familjens lägre klasspositioner i 

samhället skapar mer fokus på att få arbete snabbare. På så sätt samspelar klass och etnisk 

tillhörighet att förändra intervjupersonernas karriärval mot yrkesprogram. Å andra sidan kan 

etniska bakgrunden och sociala klassen i samspel skapat möjligheter till skolframgång genom 

att motivera alla intervjupersoner att klara gymnasiestudierna, genom familjens höga krav på 

barnet och direktiven från föräldrarna.  

Dessutom som vi nämnt i tidigare avsnitt att våra intervjupersoner får stöd av familjen som 

motiverar dem att lyckas med studierna och få högre betyg som kan ge dem bättre position på 

arbetsmarknaden i konkurrens om jobben i framtiden. Detta kan vara en orsak till att det finns 

medvetenhet om den etniska diskrimineringen. Till exempel har Amir sociala krets erfarit 

etnisk diskriminering, där arbetsgivaren väljer etniska svenskar som behärskar det svenska 

språket, Han nämner själv att hans mamma inte har kunnat få ett arbete i Sverige heller. Detta 

kan ha gjort att familjen stödjer sina barn, vilket skapar möjligheten och motivation till att 

lyckas få gymnasieexamen för de flesta, förutom Rafiullah som haft svårighet med svenska 

språket och andra gymnasieämnen som leder till skolmisslyckande.  

Svenska som var lite svårt, engelska och matte. Jag tänker att man ska ha dom betyg för att 

klara sig och för att sedan får ett bättre jobb. Systemet är ändå rätt man måste ha dom betygen 

för att klara sig i gymnasiet och skolan. Viktigt att lära mig språket och Sveriges religion, hur 

det fungerar och ja det var dom.  

 

9.2 Klass och kön i samspel 

De flesta som växer upp i familjer av lägre klass, har erfarenheter av pappas arbeten eller 

stadens profil där de vanligaste yrken är okvalificerade och traditionella manliga yrken. Till 

exempel väljer de flesta traditionella manliga yrken förutom Assad. Därför kan 

könstillhörighet bidra till den sociala reproduktionen, vilket är i linje med Gruffman (2011) 

som menar att det finns könshabitus som leder till att man väljer traditionella yrken. Dessa 
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yrken leder antingen till social reproduktion eller klassresa uppåt. Därför kan kön producera 

sociala klassen för vissa av våra intervjupersoner.  

Dessutom finns det ett komplext samspel mellan kön och etnisk bakgrund där Mustafa och 

Omid som lyckas göra en klassresa, har kunnat påverkas av den status som ges för 

ingenjörsyrket i hemlandet och uppfattningen att ingenjörsyrket är traditionellt manligt yrke. 

Vi har också nämnt att det manliga idealet som skapar ett större ansvar att försörja familjen 

som nyanländ afghanska elever i Sverige, har varit en viktig faktor som påverkar karriärvalet 

till yrkesprogrammen för att tidigt kunna försörja sig och bidra till familjens försörjning.  

 

10. Sammanfattning och avslutande diskussion 

I denna del kommer vi att sammanfatta och dra slutsatser utifrån analysen. Därefter kommer 

vi att diskutera våra metoder och rekommendera andra att göra framtida forskning om vårt 

forskningsämne. I slutet av kapitlet reflekterar vi över våra slutsatser och ge 

rekommendationer till de professioner som arbetar med nyanlända.   

Den första frågeställningen i vår studie behandlar vad nyanlända afghanska mäns har för klass 

och familjebakgrund i hemlandet. Slutsatsen som vi kan dra av intervjuerna är att samtliga 

personer i vår studie har lägre social klass i deras hemland, eftersom familjen och 

intervjupersonerna saknat kapitaltillgångar som kan ge dem en högre position i deras 

samhällen. Det kollektiva handlingshorisonten skapar bättre förutsättningar för afghanska 

männens karriärutveckling, då å ena sidan familjens behov att försörja sig och å andra sidan 

kravet på att deras barn ska studera vidare motiverat de flesta intervjupersonerna att klara 

gymnasieskolan. Exempelvis har familjens krav att sitt barn ska bli läkare, hjälper att stärka 

Mustafas tilltro till sin egen förmåga och motiveras att förvärva kapital och klara 

gymnasieskolan i Sverige, eftersom hans familj ser det som möjligt att han uppnår detta 

målet. Den andra slutsatsen är att den lägre sociala klassen inte begränsar hans ambitioner att 

förvärva kapital genom investeringar av familjen som betalat skolavgifter i Afghanistan och 

han själv som ansträngt sig att förvärva utbildnings- och språkligt kapital i hemlandet och 

Sverige.  

De övriga intervjupersonerna har påverkats negativt av deras sociala klass och habitus, därför 

prioriterar dessa att arbeta istället för studier i sitt hemland. Särskilt den ekonomiska situation 

som dessa föddes i, har begränsat föräldrarnas och därmed elevens handlingshorisont att se 
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högre studier som möjligt. Därför märker vi att dessa familjer aldrig haft uppdrag för sönerna 

att uppnå högre mål i studierna. Det är däremot inte enbart social klass, utan etnicitet som 

skapat hinder att studera i grannlandet Iran där det förekommer diskriminering som Rafiullah 

erfarit. Även det manliga idealet nämns som en annan faktor som skapar ansvarskänsla hos 

alla intervjupersoner att behöva försörja familjen som kan ha accepterats som en del i deras 

identitet och därmed påverkat deras framtida beslut. Den tredje slutsatsen är 

intervjupersonernas klass, kön och etniska tillhörighet samspelar så tidigt, innan de ens har 

anlänt till Sverige. 

När det kommer till andra frågeställning om afghanska männens erfarenheter i svenska 

gymnasieskolan, har det visat sig att det svenska språket har varit en nyckel till skolframgång 

på gymnasieskolan. Svenska språket kan möjliggöra inträdet till högre utbildning eller arbete i 

framtiden. Intervjupersonerna möter andra svårigheter som att förstå normer och koder som 

finns i den svenska kulturen, vilket försvårar deras möjlighet att använda svenska språket i 

relation med klasskamrater. Detta hanteras av några intervjupersoner genom att dessa skapar 

sociala kontakter med landsmännen. De svenska klasskamrater är viktiga aktörer som kan 

hjälpa våra intervjupersoner att få större förståelse för gymnasieskolan, därför saknaden av 

deras stöd som orsakas av andrafiering kan försämra nyanlända afghaners möjligheter.  

Alla intervjupersonerna har gått igenom en integration som märks av deras accepterande av de 

rådande samhällsnormer. Integrationen förbättras när våra intervjupersoner lär sig det svenska 

språket och kulturella normer, för att förstå det sociala sammanhanget och interagera med 

andra människor. Vi kommer även fram till att brister på svenska språket och kulturella 

normer leder till en lägre position i klassrummet för våra intervjupersoner som kan påverka 

deras skolkarriär, men dessa försöker parera detta genom att förvärva språket och anpassa sig 

till den svenska kulturen.  

Gällande tredje frågan om stöd av pedagogisk personal och klasskamrater, kommer vi fram 

till att de flesta intervjupersoners möjlighet att få stöd av klasskamraterna begränsas av den 

andrafiering som finns i deras skolor. I de skolorna ses minoritetskulturer som avvikande från 

den svenska kulturen. Den andrafiering kan vara ett hinder för intervjupersonerna att 

integreras i samhället, då de inte ges möjlighet att interagera med svenska klasskamrater.  

Vi drar också slutsatsen att afghanska elever i vår studie har fått stöd av sina lärare att lyckas 

med skolkarriären, genom erkännande och bekräftelse för elevens kulturella bakgrund. Dock 

kan intervjupersonerna möta lärarnas fördomar som ser dessa som sämre lämpade att börja 
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studera på högskolor och kunna få höga betyg i jämförelse med deras svenska klasskamrater. 

Studiens resultat visar att lärarna inte har använt förebyggande åtgärder för de 

intervjupersoner som hamnat i utanförskap. Även dessa nyanlända har inte förberetts av lärare 

och studie-och yrkesvägledare att möta framtida karriärbeslut. 

Sista frågan som behandlar samspelet mellan kön, klass och etnicitet, märker vi att 

intersektionella relationen mellan klass och etnicitet förklarar våra intervjupersoners 

karriärval där de flesta väljer yrkesprogrammet. Dels har analysen visat att elevernas sociala 

klass fortsätter att påverka dessa som nyanlända i Sverige, särskilt de ensamkommande som 

behövt välja yrkesprogram för familjens försörjning. Detta förstärks av den diskriminering 

som sker i gymnasieskolan av lärarna som hindrar vissa av dem att få högre betyg och ha 

höga ambitioner att studera vidare.  

Intervjupersonernas etniska bakgrund där den sociala kretsens och elevens negativa 

erfarenheter av diskriminering på arbetsmarknaden och bristande information om 

utbildningssystemet kan begränsa deras handlingshorisont, förutom ensamkommande som får 

större stöd av myndighetspersonerna med värdefull samhällsinformation. Det bör nämnas att 

alla intervjupersoner får motivation av föräldrarna som värderar utbildning högt, vilket leder 

till att de flesta lyckas klara gymnasiestudierna trots svårigheterna. Den slutsatsen vi drar här, 

är att detta samspel skapar en social reproduktion, där krävs större stöd av svenska 

myndigheter för elever som följer med sina föräldrar att få information om andra alternativa 

karriärvägar.   

Vår slutsats är även att intervjupersonernas kulturella ramar om manligt och kvinnligt yrke 

blivit en del av intervjupersonernas habitus, som kan leda till traditionellt manliga yrken 

genom valet av gymnasieprogram. De manliga yrken kan vara en social arv som dessa 

intervjupersoner tagit med sig, och vissa av dessa väljer traditionellt manliga yrken som 

möjliggör en klassresa uppåt.  

Vi finner att afghanska nyanlända männens erfarenheter i hemlandet och Sverige, har varit en 

komplex berättelse om en lång kamp mot samhällsstrukturer. Den bakgrunden eleverna haft 

med lägre sociala klasser och etniska skillnader, har inte begränsat dem att uppnå sina mål. 

Alla dessa personer haft ambitionen att lyckas i Sverige, men den bristande skolbakgrunden 

och saknaden av svenska språket har gjort vägen till målet olika långt. För att uppnå sina mål 

har svenska skolans lärare varit viktig resurs och stöd att lyckas med skolkarriären. Lärarna 

har gjort att våra intervjupersoner känt sig sedda vilket ökat deras motivation att lyckas med 
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studierna. Det förekommer även hinder som skapas av lärarna för vissa intervjupersoner, där 

lärarna inte ger stöd för elever som hamnat i utanförskap, även saknas stödet att bemöta 

framtidens karriärutveckling för vissa intervjupersoner.  

 

10.1 Metoddiskussion och framtida forskning  

Vi har nämnt tidigare att detta arbete är en kvalitativ studie, där vi har använt oss av 

kvalitativa intervjuer och litteraturstudier. Det som motiverar detta val är att vi ville studera 

elevernas erfarenheter och bakgrund i hemlandet och Sverige, därför lämpar sig kvalitativa 

intervjuer bäst för vårt arbete. Det skulle vara en fördel att utföra observationer för att studera 

den sociala miljön som afghanska elever befinner sig i på svenska skolor, men även beteenden 

som kunnat komplettera kvalitativa intervjun som metod. Tidsbristen har gjort att vi bestämt 

att kvalitativa intervjuer skulle hjälpa oss att uppnå vårt syfte.  

Vi har också använt oss av Pierre Bourdieus som är en teoretiker vars begrepp vi använt i vår 

studie, som har kunnat förklara teoretiskt afghanska eleverna som deltar i studien. Vi har även 

använt Careership-teorin av Hodkinson och Sparks som gett oss förklaringar till hur 

karriärvalen skapas, och beskriver hur viktiga aktörer på fältet påverkar den. Det fanns 

intresse att studera resultatet utifrån andra teorier där man skulle kunna studera andra viktiga 

aspekter om hur dessa nyanlända elevernas motivation har påverkat deras skolkarriär. 

Vi har också funderat om Mustafa och Omid som lyckas med en klassresa uppåt, har tillhört 

en högre klassposition i hemlandet än de som stannat kvar där, som enligt Engzell (2016) kan 

vara en förklaring till deras höga ambitioner. Det har varit svårt att avgöra hur klassamhället 

har varit i deras hemländer, men när vi frågat intervjupersonerna har dessa nämnt att de 

varken varit så fattiga eller rika men någonstans mittemellan. Dessvärre har det inte varit 

möjligt att dra slutsatser med tanke på vår begränsade tid att utforska vidare hur 

klasskillnaderna i hemländerna har sett ut.  

 

10.2 Avslutande reflektioner 

Enligt de grundläggande principer i svensk demokrati är alla lika mycket värda. Alla ska 

sträva efter att individer i samhället ska vara jämlika som nämns tidigare i inledningen, trots 

detta har många av våra intervjupersoner erfarenhet av utanförskap och social exkludering 
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som dessa utsätts för av klasskamraterna. Detta leder till att de nyanlända eleverna söker sig 

gärna till elever med samma erfarenheter och bakgrund. Ett sätt för att förebygga 

utanförskapet i skolan är att försöka inkludera alla elever och försöka undvika grupperingar i 

skolans verksamhet, genom olika aktiviteter som hela skolan skulle tjäna på.  

Intervjupersonernas resultat visar att de har olika erfarenheter och förkunskaper av skolan i 

hemlandet, vilket innebär att de nyanländas befinner sig på olika kunskapsnivåer som lärarna 

och övriga skolpersonalen behöver ta hänsyn till. Dessa nyanlända elever som också vår 

studie visar, inte är en homogen grupp utan deras kunskapsnivå och erfarenheter kan variera. 

Läraren bör utnyttja elevens kulturella bakgrund under undervisningen, för att stärka elevens 

självkänsla och motivation att delta under lektioner så att de känner sig inkluderade i 

klassrummet. Dessutom skulle lärare exempelvis anpassa vissa ämnen som engelska utifrån 

de nyanländas behov, vilket vår studie visar att det har underlättat för vissa elever som haft 

svårigheter med ämnet.   

En annan uppmaning är att skolpersonal och i synnerlighet studie- och yrkesvägledare ökar 

stödet och insatser för att minska kunskapsglappet mellan nyanlända och övriga elever. 

Nyanlända elever tenderar att fokusera på ett fåtal yrken som har hög status i respektives 

hemländer eller traditionella manliga yrken. Genom att öka elevens karriärkompetens där 

dessa får möjlighet att hitta information om utbildningar/yrken, och lära känna sig själv och få 

förståelse för den svenska arbetsmarknaden, och förmågan att ta egna beslut.   

Avslutningsvis vill vi säga att Sverige har ett välfungerande utbildningsystem som ökar 

jämlikheten och minskar klasskillnader. Utifrån studiens resultat har vi märkt att utbildning i 

andra länder som Iran och Afghanistan erbjuder inte samma rättigheter och möjligheter för 

människor med lägre klasstillhörighet. Det framgår tydligt av intervjupersonerna att alla har 

svårigheter att studera vidare på gymnasiet på grund av familjens begränsade resurser. 

Sveriges utbildningsystem ger därför bättre möjlighet till social rörlighet. Alla våra deltagare 

har trots svårigheterna i det svenska samhället, påvisat ett inre driv och målmedvetenhet för 

att etablera och integrera sig i skolan, samhället och arbetsmarknaden. 
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12.  Bilagor 

Här lägger vi bilagorna som har använts under arbetets gång såsom informationsbrevet och 

intervjuguiden.  

 

12.1 Informationsbrev till intervjupersonerna (Bilaga 1) 

Hej! 

Vi är två studenter som heter Laith Hekmat och Robin Tran. Vi ska skriva examensarbetet i 

SYV-programmet som handlar om afghanska elevers syn på gymnasieskolans pedagogiska 

personal och klasskamraternas stöd. 

Vi vill intervjua utlandsfödda av afghanskt ursprung för att skapa förståelse för mötet med 

gymnasiet och dess påverkan på framtida karriär. Intervjun kommer att spelas in för vår egen 

skull för att bearbeta materialet. När uppsatsen är färdig och godkänd raderas ljudfilerna. 

 Intervjupersonerna kommer att vara anonyma genom att namn och nuvarande bostadsort inte 

nämns i studien. Intervjun är frivillig och deltagarna har möjlighet att avbryta deltagandet 

under undersökningens gång. Tanken är att avsätta 45 till 60 minuter för intervjun. 

Denna studie kommer publiceras offentligt på DIVA (Digitala vetenskapliga arkivet), där de 

som är intresserade har möjlighet att ta del av den på nätet. Även vår examinator, handledare 

klasskamrater kommer ta del av studien.  

Om du har fler frågor kan du vända dig till oss på: 

Laith.hekmat@hotmail.com 

Robinhotran@hotmail.com 

Med vänliga hälsningar 

Laith och Robin
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12.2 Intervjuguide (Bilaga 2) 

Individens bakgrund och migrationshistoria från Afghanistan 

1. Kan du berätta om hur det är att bo på din stad i hemlandet?  

2. Hur stora var möjligheten till utbildning?  

3. Vad var din sociala kretsens utbildningsnivå? 

4. Hur ser eran utbildningsbakgrund ut från hemlandet (deltagarens/föräldrarnas) 

5. Kan du berätta hur dina föräldrar pratat om utbildningens betydelse hemma?  

6. Hur har ni levt i erat hemland? (klass, kön, tillhörighet religion, miljön) 

7. Vad hade du för utbildningsambitioner i hemlandet? 

 

Individens möte med Sverige och gymnasieskolan 

8. Hur gammal var du när du kom till Sverige? Kom du själv eller med familjen? 

9. Vilka språktillgångar har du haft med dig? 

10. Vad har du läst under gymnasiet? 

11. Hur har du upplevt gymnasiet – skolpersonal (lärare, syv m.m men även omgivningen 

såsom klasskamrater, kultur, specifika händelser? 

12. Vilka strategier fanns för att klara dina gymnasiestudier? (Skapa bra relation med 

lärare eller klasskamrater?  

13. Vad har varit viktigt för din integration i Sverige? 

14. Hur ser du på utbildningen i Sverige respektive hemlandet? 

15. Sett till din nuvarande situation, har du uppnått ditt mål? Har målen ändrats? 

16. Är det något annat du vill tillägga? 

 

 

 

 

 

 


