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Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att kvalitativt analysera flickors gymnasieval i förhållande till deras 
studieframgångar, socioekonomiska bakgrund och framtidsutsikter. Syftet konkretiseras genom 
fyra frågeställningar som behandlar flickornas val av utbildning i förhållande till vårdnadshavares 
yrke och utbildningsnivå, hur deras egna studieframgångar och sociala nätverk påverkar valet samt 
vilken betydelse gymnasieval och kommande prestation under gymnasiet har för deras 
framtidsutsikter. Material samlades in från en grundskola i Uppsala med ett stort 
upptagningsområde och elever med varierande bakgrund. Åtta flickor i nionde klass från aktuell 
grundskola valdes ut, där fyra kom från ett mer mångkulturellt bostadsområde och fyra från ett 
mer homogent område. Analysen av det insamlade materialet utgick därefter från sociologen Pierre 
Bourdieus teoretiska begrepp kapital/tillgång och strategi för att se om det framträdde skillnader 
och likheter mellan flickorna.  
     Resultatet visar på en tydlig skillnad i flickornas utbildningsstrategier beroende på deras 
vårdnadshavares yrke och utbildningsnivå vilket också återspeglar var och hur de bor. I studiens 
analyser framträder en bild av två grupper med vitt skilda utbildningsstrategier vilket är tydligt 
kopplat till deras kapitalvolym. Strategierna hos flickorna med stora samlade tillgångar i form av 
höga betyg, föräldrar med längre högskoleutbildning och höga yrkespositioner sökte sig till det 
naturvetenskapliga programmet på Uppsalas mest högrekryterande gymnasieskola. Vilket kan ses 
som ett utryck för deras familjs utbildningsstrategier att stärka sin sociala position i samhället i stort. 
Det indikerar även på att flickorna siktar på att förvärva ett eget utbildningskapital som i framtiden 
kan resultera i ett eget betydande ekonomiskt och kulturellt kapital. Denna grupp framhåller att 
varken vårdnadshavares eller kamraters uppfattningar om utbildning påverkar dem direkt i valet 
samtidigt som deras utbildningsstrategier går i linje med vårdnadshavarens utbildningsbakgrund. 
Dessa flickor framhåller att gymnasievalet och deras prestation har stor betydelse i förhållande till 
deras framtidsutsikter och ser det som en grogrund för kommande universitetsutbildning. De andra 
flickor, som karaktäriseras av att besitta små samlade tillgångar, uppvisar intresse av att förvärva 
eget kapital som är högre än aktuell vårdnadshavare, något som ses som en självklarhet såväl för 
dem själva som för deras vårdnadshavare. Däremot väljer dessa elever gymnasieutbildning som inte 
ger dem samma förutsättningar som de andra flickorna. Dessa flickor väljer utbildningarna utefter 
skola och har alla gjort gymnasieval på mindre högrekryterande, fristående skolor. Inom denna 
grupp finns en större variation kring valda utbildningar, där såväl samhälls- som naturvetenskapliga 
utbildningar gör sig gällande tillsammans med estetisk utbildning. Dessa elever framhåller att det 
främst är studiemeriterna under gymnasietiden som spelar in för framtida studier och att 
studiemeriterna under grundskolan endast gör dem behöriga till aktuell gymnasieutbildning. Inom 
denna grupp är det främst kraven från vårdnadshavare som spelar in i att de vill prestera, även om 
valet främst sker i samråd med äldre kamrater.  
 
Nyckelord: Gymnasieval, kapital, strategi, socioekonomisk bakgrund 
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Inledning 

Samhället präglas idag av en valfrihet för skolans elever vilket ger sken av att vi lever och verkar i 
en tid full av möjligheter. Som en effekt av denna valfrihet innebär det en ökad betydelse på val av 
skola och gymnasieprogram. Detta val är något som görs redan under det avslutande året på 
grundskolan. När eleverna väl inleder sina gymnasiestudier innefattar det ytterligare val om vilka 
kurser de ämnar studera, utöver de som för gällande program är obligatoriska. Såväl valet av 
utbildning som ytterligare val kan därför vara avgörande för elevernas framtidsutsikter om de 
önskar studera vidare efter avslutad gymnasieutbildning.  
     Den svenska skolan har som syfte och mål att vara för alla och säkerställa samtliga elevers 
behov, genom att hantera olikheter i utveckling och tidigare utbildningserfarenheter (Skollag, 
2010:800 1:8-9). Samtidigt visar tidigare forskning att skolan blir alltmer segregerad och att elever 
med bakgrund i segregerade områden och sämre socioekonomiska förutsättningar tenderar att ha 
det svårt att bryta denna klasstillhörighet, vilket många gånger också visar sig i deras studieresultat 
(Bunar, 2001, s. 276ff.). 
     Umeåforskarna Lisbeth Lundahl, Inger Erixon Arreman, Ann-Sofie Holm och Ulf Lundström 
som författat boken Gymnasiet som marknad (2014) menar att den svenska gymnasieskolan, under de 
senaste åren genomgått en större och snabbare förändring än någonsin tidigare. Skolan har kommit 
att likna en marknad mellan säljare och kund, där fokus ligger på att locka elever genom att hänvisa 
till kvalitet, effektivitet och valfrihet, vilket leder till konkurrens inom och mellan skolorna 
(Lundahl, Erixon Arreman, Holm, & Lundström, 2014, s. 13ff.). Författarna menar vidare att det 
finns en komplexitet med att förena marknadsperspektivet med skolan. Det blir tydligt främst då 
marknaden till stor del resulterar i en konkurrens mellan skolorna där de mindre populära skolorna 
slås ut. På så vis minskar valfriheten då konkurrensen på sikt leder till färre skolor för eleverna att 
välja mellan (Lundahl m.fl., 2014, s. 16).  
     Föreliggande uppsats undersöker valet av gymnasieutbildning hos flickor i grundskolan mot 
bakgrund av deras föräldrars utbildningsnivå och yrkespositioner, elevernas studiemeriter och deras 
intressen och framtidsutsikter. 
 

 



 

 5 

Gymnasieskolans förändring och skolvalet i Uppsala 

Det svenska utbildningssystemet har de senaste 25 åren genomgått en stor förändring i utformning 
och utförande. Nedan följer en kort bakgrundsbeskrivning av de förändringar i utbildningssystemet 
som har relevans för uppsatsen såsom genomförandet av olika reformer, marknadisering, 
gymnasieantagningens utveckling från närhets- till betygsprincipen samt introducerande 
information av det lokala fältet i Uppsala.  
     1992 genomfördes friskolereformen i Sverige, vilken innebar att det svenska 
utbildningssystemet började likna en marknad. På denna marknad fick nu utöver kommunens 
skolor även skolor med andra huvudmän än kommunen etablera sig. Dessa fristående skolor kunde 
bedrivas av aktiebolag, ideella föreningar tillika privata stiftelser vilka i och med införandet 
konkurrerade med den kommunala aktören. Denna nya reform innebar att föräldrar och elever fick 
en större valmöjlighet över den tilltänkta skolgången (Lindblad & Lundahl, 2015, s. 26ff.). 

Medan vissa menade att denna marknadisering av skolan innebär ett hot mot det svenska 
välfärdssamhället menade andra att det resulterar i en konkurrens inom skolan som på sikt 
resulterar i en högre standard och kvalitet inom skolan. I och med marknadiseringen kom eleverna 
att till högre grad klassas som kunder på en marknad där skolan sätter kunden i centrum. Samtidigt 
konstateras det att kunderna tillskrivs olika värde, där vissa värden premieras och skolorna därför 
inriktar sig på att locka vissa elever (Holmlund, 2014, s. 20ff.; Lindblad & Lundahl, 2015, s. 27ff.). 

Som en reaktion på marknadiseringen av skolan har såväl kontrollen av skolan blivit mer 
problematisk. Det blir svårt att garantera skolans mål om att vara en arena för varje individs behov 
när olika huvudmän, med olika intressen, verkar på den utbildningsmässiga arenan. Detta har fått 
som följd att Skolverket och Skolinspektionen tilldelats uppgiften att endast hänge sig till kontroll, 
granskning och uppföljning för att garantera att skolans syfte och mål uppfylls oavsett huvudman 
(Holmlund, 2014, s. 20ff.; Lindblad & Lundahl, 2015, s. 27ff.). 
     I det inledande 1990-talet infördes också reformen om fria val, vilken innebar att elever själva 
kunde välja vilken skola de ville gå i av de kommunala skolorna i hemkommunen. På så vis 
tillämpades ett fritt val utifrån närhetsprincipen. I slutet av 1990-talet, början av 2000-talet ändrades 
reglerna kring elevernas fria val och deras intag till gymnasieskolan. Då började betygsprincipen att 
tillämpas i gymnasievalet, en ändring som innebar att grundskolebetygen satte ramarna för 
elevernas valmöjligheter i skolvalet. Denna ändring innebar att grundskolebetygen blev vad som 
satte ramarna för elevernas valmöjligheter (Skolverket, 2003, s. 44ff.). Det som istället blev 
betydande var elevernas prestationer under grundskolan, med andra ord elevernas faktiska betyg, 
vilket fortfarande är grunden i gymnasievalet.  

Denna förändring av skolvalet menade man skulle bidra till en bättre matchning mellan elev och 
skola samt påverka sammansättningen och minska segregationen inom skolan då eleverna inte 
tvingades välja den skola som geografiskt sätt var närmast bostaden. Som tidigare nämnts skulle 
reformen också innebära en ökad konkurrens och kvalitet på skolan om eleverna själva fick göra 
valet om vilken skola de ville gå i (Wondratschek, Edmark, & Frölich, 2013, s. 4). 
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     I Uppsala finns, för närvarande 31 grundskolor med årskurs 7-9, varav 19 är kommunala och 
12 är fristående skolor (”Uppsala kommun, grundskolor”, u.å.). I mitten av årskurs nio gör eleverna 
ett gymnasieval för att bestämma hur deras fortsatta studiegång skall bedrivas. I dessa val väljer 
eleverna vilken skola och utbildning de har för intresse att gå på under sin kommande gymnasietid. 
Väljer eleverna regionalt i Uppsala innebär det en valmöjlighet på utbildningar som finns fördelade 
på 25 stycken gymnasieskolor varav 11 är kommunala och 14 är friskolor (”Uppsala kommun, 
gymnasieskolor”, u.å.). Valet innebär därefter en prioritering med första-, andra- och 
tredjehandsval, för att prioritera vilken skola och utbildning eleven helst vill gå. Dessa val brukar 
ske i slutet av januari-början av februari. Gymnasievalens resultat meddelas därefter med 
preliminärt besked på våren, i april, med möjlighet att tänka igenom slutgiltiga beslutet fram till juli 
(”Uppsala kommun, gymnasieval”, u.å.). Vilken skola och utbildning eleverna hamnar på bestäms 
utifrån vilka givna betyg som förvärvats i grundskolan. Konkurrensen att komma in på 
högrekryterande skolors utbildningar blir således svårare än att komma in på mindre attraktiva 
skolor. I och med betygsprincipen och som en konsekvens av marknadiseringen har betygen blivit 
allt viktigare för elevers utbildningsstrategier (Forsberg, 2015, s. 259f.).  
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Forskningsöversikt 

Boendesegregation och etnicitet 

I sociologen Nihad Bunars avhandling förklaras relationen mellan skolan och det lokala samhället 
och hur det påverkar och påverkas i förhållande till segregation och integration med hjälp av Pierre 
Bourdieus kapitalbegrepp (Bunar, 2001, s. 20f.). I sin undersökning av fyra utvalda områden 
konstaterar Bunar (2001) att segregerade bostadsområden stigmatiseras. En orsak till denna 
stigmatisering är socioekonomisk bakgrund och etnicitet vilket således också är den bakomliggande 
orsaken till att skolorna i dessa områden är segregerade gentemot det övriga samhället. Eleverna i 
de aktuella skolorna har vårdnadshavare med svaga positioner och har till stor del lågavlönade 
yrken vilket leder till en mindre sannolikhet att denna negativa representation bryts. Istället 
förstärks och upprätthålls den negativa representationen dels på grund av elevernas 
bakgrundsförhållande såsom etnicitet och låg social ställning, dels av omvärldens stereotypisering 
och marginalisering av området och invånarna (Bunar, 2001, s. 276ff.). 
     Kulturgeografen Anders Trumberg (2011) undersöker huruvida grundskolans skolval korrelerar 
med integration och segregation inom ett visst område samt om elevers skolval och skolors 
närområde påverkar hur de etniska och socioekonomiska elevsammansättningarna ser ut 
(Trumberg, 2011, s. 13f.). Även denna avhandling utgår från Pierre Bourdieus begrepp kapital, 
habitus och fält och använder dessa för att fastställa att det är av vikt för eleverna att bo i ”rätt” 
område. Studien konstaterar att det uppstått en klyfta mellan olika skolor och att skolan blivit en 
mer homogen plats, där olika etniska grupper påverkas av det på ett negativt sätt (Trumberg, 2011, 
s. 275ff.). Bunars (2001) och Trumbergs (2011) forskningar kan ses som att de kompletterande 
varandra, då de båda har en utgångspunkt i Bourdieus kapitalbegrepp och konstaterar att den 
negativa representationen upprätthålls genom skolsegregationen, trots att Bunar har en mer 
sociologisk utgångspunkt och Trumberg en kulturgeografisk. 
     I en rapport skriven 2005 av Martin Söderström och Roope Uusital undersöks det hur 
införandet av reformen om fria skolvalet påverkat segregeringen i skolan. Rapporten bekräftar 
Bunars (2001) resultat, att bostadssegregeringen går att spåra i skolväsendet och visar också på att 
skolsegregationen ökar fortare än vad bostadssegregationen gör (Söderström & Uusitalo, 2005, s. 
17f.). Främsta argumentet för reformen var att den skulle bidra till en ökad kunskapssegregation 
inom skolan medan motståndarna till reformen proklamerade en ökad segregering inom skolan då 
det finns en tydlig korrelation mellan betyg och familjebakgrund (Söderström & Uusitalo, 2005, s. 
3). I rapporten utgår författarna från kunskaps-, etnisk- och socioekonomisk segregering för att 
mäta skillnaderna innan och efter införandet av reformen. I jämförelsen framkommer det att 
segregeringen har ökat på ett negativt sätt i samtliga av dessa former av segregering (Söderström & 
Uusitalo, 2005, s. 11ff.). Författarna drar slutsatsen att de som gynnas av reformen är elever med 
bra betyg, vilket i de flesta fallen korrelerar med hög socioekonomisk bakgrund och svensk etnicitet. 
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Det visar att skillnaderna i boendesegregation går långsamt medan segregationen i skolan ökar 
markant (Söderström & Uusitalo, 2005, s. 18f.). 
     Två ytterligare rapporter från IFAU har ett värde i denna diskussion, bland annat rapporten 
Decentralisering, skolval och fristående skolor: resultat och likvärdighet i svensk skola (2014). Rapporten 
undersöker decentraliseringen och den fria skolvalsreformen och belyser reformens betydelse för 
skolans resultat och elevsortering (Holmlund, 2014, s. 6f.). I rapporten konstateras att de 
nedåtgående resultaten gällde redan innan reformens införande men att det går att se att reformen 
varit bidragande till de fortsatt nedåtgående resultaten i skolan (Holmlund, 2014, s. 132ff.). 
Rapporten menar vidare, i likhet med tidigare nämnda rapport, att den ökade elevsorteringen kan 
kopplas såväl till boendesegregationen som till friskolevalet. Slutligen fastställer rapporten att 
elevers familjer och deras bakgrund fått större betydelse i relation till elevers betyg i samband med 
gymnasiereformerna (Holmlund, 2014, s. 154ff., 184ff.). Den andra rapporten från dito 
forskningsinstitut är Skolsegregation och skolval (2015). I denna rapport undersöks sambandet mellan 
skolsegregationen och det fria skolvalet i landets kommuner. I rapporten sammanfattas resultatet 
att skolsegregationen mellan elever födda i kontra utanför Sverige samt mellan de med svensk 
kontra utländsk bakgrund har ökat (Böhlmark, Holmlund, & Lindahl, 2015, s. 8ff.). Även denna 
rapport går därför att koppla till tidigare redovisad forskning som menar att skolsegregeringen ökar 
i Sverige som ett resultat av friskolereformen trots att syftet med reformen var det motsatta 
(Böhlmark m.fl., 2015, s. 15ff.).  
     Sammanfattningsvis visar forskningsfältet att den ökade skolsegregeringen starkt påverkats dels 
av införandet av de olika reformerna under 1990-talet, dels av den ökade bostadssegregationen i 
landet. Vidare konstateras det att elevers etniska och socioekonomiska bakgrund har stark koppling 
till såväl deras val av skola som deras prestationer och betyg i skolan. 

Elevers förvärvade och nedärvda tillgångar 

Utbildningssociologen Mikael Palme lade 2008 fram en avhandlingen där han sammanfattar fem 
empiriska studier och gör en jämförande analys av Stockholmsregionen under 20 år. Detta för att 
uppmärksamma skillnader och likheter i förhållandet mellan utbildningsinstitutioners olika 
tillgångar och elevers tillgångar (Palme, 2008, s. 23). I avhandlingen konstaterar Palme att trots att 
det skett stora förändringar inom den svenska gymnasieutbildningen har den grundläggande 
strukturen förblivit stabil. Däremot framhåller avhandlingen skillnader i skolors rekrytering av 
elever i förhållande till kön, socioekonomisk bakgrund samt huruvida elitens barn och barn från 
icke-eliten söker skolor. Palme (2008) konstaterar att det även finns en distinktion i huruvida 
eleverna kommer från hem med starkt ekonomiskt kapital eller om de kommer från hem med starkt 
kulturellt kapital och hur de söker sig till vissa utbildningar utifrån innehavda tillgångar (Palme, 
2008, p. 156ff.). Sammanfattningsvis förutspår Palme att gymnasieutbildningar till högre grad 
kommer att profilera sig i framtiden för att anpassa sig efter familjers och elevers intresse i 
närområdet för att uppfylla deras behov och på så vis öka rekryteringen av dessa elever. Detta 
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menade Palme (2008) skulle komma att öka den sociala uppdelning mellan elever, som redan under 
studiens framställning gick att spåra. Elever kommer på så vis använda givna tillgångar som 
incitament för att söka gymnasieutbildning, något som idag går att konstatera som en kvalificerad 
förutsägning, vilket redovisas i kommande forskning (Palme, 2008, s. 159f.). 
     I Stefan Lunds avhandling från 2006 går han in på den förändring som skett i samband med 
unga människors val av gymnasieutbildning och framtid. Till skillnad från tidigare generationer 
menar Lund (2006) att den stora valfriheten som finns för ungdomar tillsammans med 
decentraliseringen av skolan leder till ökade erbjudanden som har sin koppling i 
gymnasieutbildningens konkurrerande marknadsanpassning. Därför utgår elevernas val idag inte av 
den tilltänkta framtidsutsikten utan av dennes personliga intressen och anlag samt det 
marknadssammanhang som eleverna ställs i förhållande till. Avhandlingen framhåller att elevers 
valfrihet i själva verkat korrelerar med de olika villkoren de har i deras bakgrund och samhälleliga 
integration (Lund, 2006, s. 14f.). Utifrån Jürgen Habermas kommunikativa handlingsteori 
konstaterar Lund (2006) att elever mer eller mindre utgår från olika diskurser i huruvida de väljer i 
gymnasievalet. Dessa ställs i paritet till deras sociala möjligheter vilket innebär att den lokala 
kontexten eleverna befinner sig i har en avgörande betydelse till det val eleverna gör (Lund, 2006, 
s. 205ff.). Slutsatsen Lund fastställer i sin avhandling är att elever vars familjer har en avsaknad av 
studietradition drabbas negativt att den stora valfriheten som numera finns i samband med 
gymnasievalet (Lund, 2006, s. 209ff.). 
     I Håkan Forsbergs utbildningssociologiska avhandling från 2015 undersöks bland annat hur 
decentraliseringen och avregleringen av den svenska skolan påverkat gymnasiefältet. Forsberg 
(2015) poängterar, likt Lund (2006), att införandet av friskolereformen under tidigt 1990-tal 
resulterat i en marknadisering av skolan vilket således lett till en ökning av utbudet av skolor 
(Forsberg, 2015, s. 13ff.). Forsberg gör en analys av skolmarknaden utifrån Pierre Bourdieus 
relationella perspektiv och begreppen symboliskt kapital, strategier och habitus (Forsberg, 2015, s. 
15f. 57ff.). Forsberg menar att olika reformer inom skolan under 1990-talet resulterat i förändringar 
av skolväsendet, där decentraliseringen ses som främsta orsak. Under samma period förenklades 
uppstartandet av fristående gymnasieskolor vilket resulterat i en expansion och ökad konkurrens 
om eleverna (Forsberg, 2015, s. 89ff.). Vidare menar Forsberg att valfriheten eleverna ställs inför 
inom skolan lett till en marknadisering och skolan måste lägga större fokus vid att locka eleverna 
till dem (Forsberg, 2015, s. 122ff.). Däremot menar Forsberg (2015), vilket går emot Lunds (2006) 
tidigare resultat, att denna konkurrerande skolmarknad inte endast bör ses som en marknad utan 
flera marknader där olika gymnasieutbildningar och skolor konkurrerar med likvärdiga. På så vis 
utvecklas efterfrågan av eleverna utan att de har samma efterfrågan. Istället väljer varje konsument, 
elev, en marknad och väljer därefter mellan aktörer inom denna marknad (Forsberg, 2015, s. 213f.).  
     Utbildningssociologen Ida Lidegran lade 2009 fram en avhandling där hon undersökte 
utbildningskapital och hur det genereras, fördelas och förmedlas i kapitalstarka delar i Uppsala- och 
Stockholmsområdet, utifrån elitgrupper med stort ekonomiskt och kulturellt kapital (Lidegran, 



 

 10 

2009, s. 59ff.). I sin avhandling utgår hon, likt Forsberg (2015), från Pierre Bourdieus teoretiska 
begrepp kring nedärvt kapital tillsammans med faktorer såsom kön och geografisk tillgänglighet 
och undersöker mönster i fördelningen av utbildningskapital (Lidegran, 2009, s. 33ff.). Lidegran 
(2009) undersöker även i sin avhandling producerandet och vidareutvecklandet av elevers 
utbildningskapital. I avhandlingen konstaterar hon att det går att dra liknande slutsatser som Bunar 
gjort och pekar på ett förhållande mellan elevernas tillgångar och huruvida dessa behandlas. Elever 
med betydande kapital var de som också kunde omvandla sina tillgångar till användbart 
utbildningskapital vilka därför presterade bra och fick bra betyg (Lidegran, 2009, s. 191ff.). 
Utbildningskapitalet är av vikt då det alstras, fördelas och förmedlas hos högpresterande elever dels 
genom hur familjen påverkar vid utbildningsval och ser till att kapitalet upprätthålls, dels hur valda 
utbildningar koncentrerar den rådande statusen och dels i hur det ökar selektiviteten i vilka val 
aktuella elever gör (Lidegran, 2009, s. 231ff.). Den slutsats Lidegran (2009) gör, om att elitelever 
reproducerar ett högt utbildningskapital och därför väljer utbildningar med hög status och som är 
förberedande till höginkomsttagande yrken, går att koppla till Forsbergs konstaterande att elever 
anpassar sig utefter olika marknader i förhållande till aktuellt kulturellt och ekonomiskt kapital.  
     De franska sociologerna Maroussia Ravead och Agnes van Zanten kommer med ett 
internationellt perspektiv i samband med en artikeln från 2007 där de gör en jämförande studie 
mellan huvudstäderna London och Paris. De undersöker huruvida den geografiska närheten mellan 
städerna också överensstämmer vad gäller utbildning. I artikeln undersöks två likvärdiga grupper 
av urban medelklasskaraktär, kantade av såväl högt kulturellt kapital som nyliberala värderingar 
(Raveaud & Zanten, 2007, s. 107). Författarna utgår från de båda grupperna och huruvida de ställer 
sig till valet av lokal skola åt sina barn. Fokus ligger i att jämföra hur de olika grupperna ser till 
värderingar och etiska dilemman som uppstår i samband med den sociala, etniska och heterogena 
blandning som finns i skolan och hur denna problematik bäst kan och bör lösas (Raveaud & 
Zanten, 2007, s. 108f.). Ravead och van Zanten (2007) konstaterar att det finns stora likheter mellan 
grupperna, trots att det politiska läget i länderna skiljer sig (Raveaud & Zanten, 2007, s. 110). De 
båda liberala föräldrargrupperna delar en likartad syn av vad som utgör en bra utbildning, vilken 
innebär intellektuell utveckling, akademiska resultat, en lyckad skolupplevelse på individnivå 
tillsammans med en oro för jämställdhet och integration på kollektiv nivå. Inom båda grupperna 
framkommer ett dilemma i huruvida de ska värna om att barnen blir goda medborgare, och därför 
placera barnen i lokala skolor, och att vara en bra förälder, vilket innebär att ge deras barn den bästa 
utbildningen för individuell utveckling och framgång. Ytterligare likhet mellan de två 
medelklassgrupperna är hur de väljer att lösa dilemmat. I artikeln konstateras att 
medelklassföräldrarna använder sina kulturella och sociala resurser för att begränsa de förväntade 
negativa effekterna av det lokala området och den lokala skolan till skillnad från vad föräldrarna 
med lägre klass har möjlighet till (Raveaud & Zanten, 2007, s. 112f.). Det gör föräldrarna främst 
genom att antingen engagera sig själva i skolgången eller välja särskilda inriktningar åt barnen för 
att särskilja sina barn från kulturellt och socialt svagare (Raveaud & Zanten, 2007, s. 116ff.).  
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     Det råder konsensus inom detta forskningsfält att elevers förvärvade och nedärvda tillgångar 
påverkar de val de gör inom skolan och att införandet av marknadsprinciper i skolväsendet tenderar 
att reproducera rådande sociala strukturer. I samtlig forskning är familjens innehavda kapital 
avgörande för hur elevernas skolgång ter sig tillsammans med hur de presterar. 

Skolval i förhållande till genus 

I Anna Sandells avhandling från 2007 analyserar hon det svenska gymnasievalet och hur 
utbildningssegregation och självsortering i utbildning hos unga kvinnor och män kan förstås i 
förhållande till senmodernitet, genusordning och lokala praktiker (Sandell, 2007, s. 20f.). I sin analys 
sätter även Sandell (2007) sitt resultat i förhållande till den franske sociologen Pierre Bourdieus 
teorier om habitus tillsammans med att det finns ett maktförhållande mellan olika klasser och deras 
tillgång till kulturellt, ekonomiskt och socialt kapital (Sandell, 2007, s. 31f.).  
     Sandell (2007) konstaterar att eleverna gör sina val utifrån induviduella preferenser samtidigt 
som det framgår att det finns andra faktorer utöver de individuella som spelar in. Underförstått 
framgår det att eleverna har ett tydligt samspel med andra i sitt gymnasieval, såsom vänner och 
familj (Sandell, 2007, s. 132f.). I avhandlingen framhålls sambandet att pojkar i högre grad väljer 
utefter sin bakgrund, med nära koppling till pappans aktuella yrke. Flickor däremot utgår till högre 
grad från induviduella preferenser, vilket Sandell (2007) kopplar till flickors högre meritvärde och 
därför mer studieförberedande bakgrund (Sandell, 2007, s. 140f.). Det framkommer även samband 
mellan kön och klass och samtliga elever påpekar en önskan om att göra avtryck, så länge det inte 
kringgår den rådande normen. Det visar att retoriken kring induvidualiteten är större än vad den 
de facto är i praktiken. Slutsatserna om att pojkarna har större behov av att följa familjens bakgrund 
och mönster kan kopplas till Bourdieus teori och begrepp habitus och att flickorna inte till lika stor 
grad kan kopplas till begreppet (Sandell, 2007, s. 145ff.). 
     Slutligen undersöker Sandell (2007) också hur eleverna beskriver den hierarki som finns mellan 
olika gymnasieprogram och vilka kulturella koder de uppfattar till dessa program i förhållande till 
den statistik om hur elever faktiskt väljer (Sandell, 2007, s. 148ff.). Överlag överensstämmer den 
statistik som finns om att naturvetenskapliga- och samhällvetenskapliga program har en tendens 
att ligga högt i hierarkin. Likaså visar det sig att yrkesförberedande program står lågt i hierarkin 
(Sandell, 2007, s. 152ff.). Denna statistik befäster kopplingen till att kön, klass och etnicitet har stor 
inverkan på elevernas val. Såväl kapital som habitus är avgörande faktorer i gymnasievalet, vilket vi 
kan se i hur elever från lägre samhällsklasser har en större tendens att sprida sig mellan de valbara 
programmen medan elever från högre samhällsklasser övervägande väljer studieförberedande 
program (Sandell, 2007, s. 156ff.). 
     Tidigare nämnda Lidegran (2009) konstaterar ytterligare i sin avhandling en väsentlig skillnad i 
förhållande till kön. Hon menar att även om det inom elitgrupper var en jämn fördelning mellan 
kön framgick det att männen hade en större benägenhet att söka vidare till inriktningar inom 
utbildningar med hög status såsom kirurgi inom läkarprogrammet och finans på 
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civilingenjörsprogrammet samt utbildningar som inriktar sig mot privata sektorn (Lidegran, 2009, 
s. 235f.). Kvinnorna hade en större spridning av valda utbildningar efter gymnasiet. Även om de 
främst vidareutbildade sig inom högpresterande områden, hade de en större tendens att söka 
utbildningar som riktade sig till den offentliga sfären och var mindre professionsinriktade 
(Lidegran, 2009, s. 220ff.).  
     Fanny Ambjörnsson undersöker i sin avhandling från 2004 genuskonstruktioner i 
gymnasieskolan och inriktar sig till skillnad från tidigare avhandlingar endast utifrån flickors 
perspektiv. Avhandlingen jämför flickor på samhällsvetenskapsprogrammet och barn- och 
fritidsprogrammet och behandlar den fria individen och det fria valet utifrån genus, klass, sexualitet 
och etnicitet. Där konstateras skillnader och likheter i deras handlande och tankar gällande vad som 
ses som normalt eller inte (Ambjörnsson, 2004, s. 24ff.). Ambjörnsson (2004) gräver djupare i 
distinktionen inom kön och konstaterar att normerna i flera fall skiljer sig inom gruppen. Bland 
annat menar de på barn- och fritidsprogrammet att det finns en låg status kring vård och 
omsorgsyrket och flertalet delger att de inte självmant sökt programmet utan att det varit en sista 
utväg på grund av låga betyg. Samtidigt förklarar flickorna på dessa program att de känner ett visst 
avståndstagande gentemot flickor på andra program och av högre samhällsklass. På samma sätt 
framkommer ett klassförakt inom gruppen av flickor från samhällsvetenskapsprogrammet 
gentemot de på barn- och fritidsprogrammet, där de menar att de inte kan identifiera sig med dem. 
Båda grupperna identifierar olika mönster av samhällshierarkier och menar att de har olika sätt att 
vara och se ut, tillika olika sätt att tänka, tycka och välja (Ambjörnsson, 2004, s. 96ff.). Slutligen tar 
Ambjörnsson (2004) upp hur flickor med annan etnisk bakgrund än svensk också uppfattar och 
hanterar de rådande kvinnliga normerna och påpekar att kvinnliga den normen även bör tillställas 
en vithetsnorm där ”det andra” ses som avvikande. Ambjörnsson (2004) drar slutsatsen om att 
såväl klassbegreppet som etnicitet gör sig tydligt gällande vid skillnader och likheter inom kön 
(Ambjörnsson, 2004, s. 256ff.). 
     Sammanfattningsvis går det att konstatera att elevers utbildningsstrategier och möjligheter i 
skolan starkt präglas av etnisk och socioekonomisk bakgrund och kön. Klasshierarkier gör sig 
gällande såväl mellan som inom kön vilket således påverkar elevernas utbildningsstrategier och val. 
Mot bakgrund av denna översikt av forskningsfältet kommer denna uppsats undersöka flickors val 
av gymnasieutbildning och hur det förhåller sig till deras nedärvda och förvärvade tillgångar. I nästa 
kapitel riktas uppmärksamheten mot uppsatsens utställda forskningsfrågor. 
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Syfte och frågeställningar 

Tidigare forskning har visat att det finns ett tydligt förhållande mellan elevers utbildningsstrategier 
och boendesegregation, socioekonomiska bakgrund och kön. Föreliggande uppsats har ambitionen 
att förena dessa tre perspektiv i analysen av flickors val av gymnasieutbildning. Uppsatsens syfte är 
att undersöka flickors val av gymnasieutbildning och skola mot bakgrund av deras studieframgång 
och sociala bakgrund. Uppsatsens analyser baseras på ett insamlat material via intervjuer med 
flickor i grundskolan och tar sin teoretiska utgångspunkt i sociologen Pierre Bourdieus teoretiska 
begrepp strategi och kapital/tillgångar. 
 
Det formulerade syftet kan brytas ner i fyra frågeställning vilka behandlar flickornas förvärvade 
och nedärvda tillgångar i relation till studieval och framtidsutsikter. 

- Hur ser förhållandet ut mellan flickornas val av utbildning och deras vårdnadshavares yrken 
och utbildningsnivå? 

- Hur framträder valet av gymnasieutbildning mot bakgrund av flickornas studiemeriter i 
grundskolan? 

- Vilken betydelse har vårdnadshavares respektive kamraters uppfattningar om utbildning 
för flickornas gymnasieval?  

- Vilken betydelse har gymnasievalet och flickornas prestation under gymnasiet i förhållande 
till deras framtidsutsikter? 

 
Följande kommer en beskrivning av studiens använda teorier, metod och urval. Därefter följer en 
redogörelse för uppsatsens resultat och analys där de uppställda frågeställningarna besvaras. 
Avslutningsvis sammanfattas studiens resultat i relation till tidigare forskning. 
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Teoretiska utgångspunkter 

Inledande i kapitlet förklaras uppsatsens teoretiska utgångspunkt vilket är Bourdieus begrepp 
kapital/tillgångar och strategier. Vidare beskrivs hur begreppen kommer till användning i denna 
uppsats för att analysera flickors gymnasieval. 
     För att ge en bakgrund till analysens använda begrepp bör två övriga begrepp förklaras kort. 
Det första är begreppet fält, vilket ses som synonymt med samhälle och syftar till de institutioner 
och sociala rum som innehåller specifika regler och värderingar som individen har att förhålla sig 
till. Fält kan ses som ett sätt att beskriva de dominansförhållanden som strukturerar vår sociala 
tillvaro (Broady, 1990, s. 270f.). Ytterligare begrepp som har ett visst värde för att förstå 
bakgrunden till analysen är habitus. Med begreppet habitus menar Bourdieu (1999) att det är olika 
praktiker och förhållningssätt som inkorporeras i våra kroppar och tankar. Habitus blir något 
naturligt för individen i hur omvärlden uppfattas och reproduceras mellan generationer (Bourdieu, 
Gimdal, & Jordebrandt, 1999, s. 18f.). När en individ eller grupp reproducerar habitus skapas 
normer inom gruppen vilket resulterar i att konstellationen får en ökad homogenisering. Dessa 
olika habitus ligger till grund för de grupper och klasser som skapas och upprätthålls i samhället 
(Bourdieu m.fl., 1999, s. 18f.). Habitus är svårt att mäta, då individer sällan själva är medvetna om 
det och därför är begreppet av vikt främst för att förstå bakgrunden till uppsatsens uppställda syfte 
(Broady, 1998, s. 16ff.). 

En relationell analysmodell/elevers utbildningsstrategier 

Kapital/tillgångar 

Olika kapital/tillgångar innefattar kunskap som blir användbar i särskilda sammanhang där dessa 
tillgångar ses som värdefulla. En individ kan tillhandahålla olika kapital inom olika områden, vilket 
stärker och ger en förtrogenhet till givet område. Individer får således sitt värde först när denna 
förtrogenhet erkänns av andra individer inom samma område (Broady, 1990, s. 17f.). Kapitalet blir 
således en markör för den grupp individen tillhör och vad den står för och inte står för. Kapitalet 
förstärks och upprätthålls genom intressen och stil hos individen men kan utöver tydliga attribut 
också säkerställas och upprätthållas genom individens beteende (Broady, 1990, s. 172f.). Enligt 
Broady (1990) delas kapital upp i tre huvudsakliga områden som ses som vitala vid analys av kapital. 
     Det ekonomiska kapitalet innefattar olika former av tillgångar, ekonomiska och materiella 
tillgångar såväl som en kunskap om teoretiska och fysiska ekonomiska regler ser ut (Broady, 1990, 
s. 171). Det sociala kapitalet hos en individ inräknar släktskap, nätverk och den krets individen vistas 
i, vilket ses som en statusmarkör och därför även en tillgång (Broady, 1990, s. 179f.). Slutligen 
menar Bourdieu att kulturellt kapital består av olika former av kunskaper som har ett normativt 
värde. Vikt ligger vid att tillhandahålla en kunskap om vad som är fint och fult, kunna behärska rätt 
språk och erfarenheter. Kapitalet blir härmed av vikt när övriga individer erkänner det som 
värdefullt vilket således ger kapitalet värde (Broady, 1990, s. 173f.). Inom det kulturella kapitalet 
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brukar utbildningskapital räknas in, vilket är av värde för denna uppsats. Kapitalet kan bestå av 
goda betyg tillsammans med en insikt om hur skolsystemet fungerar. Ytterligare kan ett högt 
utbildningskapital framvinnas om individen gör val om vissa utbildningar på särskilt anrika skolor. 
Statistiskt sätt leder ett högt utbildningskapital till en större chans att senare i livet erhålla ett 
välavlönat arbete (Broady, 1998, s. 8f.). Med den informationen som bakgrund är det av betydelse 
vilka utbildningsval elever gör under sin studiegång, främst i relation till övriga tillgångar men också 
i relation till vilka framtidsutsikter gällande elev har (Broady, 1998, s. 10f.). 
     I uppsatsens intervjuer sammanställs frågor gällande kapital hos eleverna där såväl ekonomiskt, 
socialt som kulturellt kapital aktualiseras. Vid undersökning av elevernas ekonomiska kapital 
kommer faktorer som bostad och bostadsområde, vårdnadshavares yrke och elevers resonemang 
till vald skola och utbildning tolkas som indikatorer på ekonomiskt kapital. Elevernas intressen, 
sociala kontaktnät tillsammans med bakgrundsinformation om kamrater är indikatorer på elevernas 
sociala kapital. Vidare säger vårdnadshavarens och elevens födelseort något om elevens nedärvda 
kulturella tillgångar. En viktig indikator på elevernas utbildningskapital är huruvida vårdnadshavare 
har någon eftergymnasial utbildning, inom vilket land den skett samt om aktuell vårdnadshavare 
har ett kvalificerat yrke inom den sektor som utbildningen skett. Slutligen är elevens betyg, relation 
till skolgång och deras val av gymnasieskola och utbildning användbart för att säga något om 
dennes förvärvade utbildningskapital. För att koppla det insamlade materialet från gjorda intervjuer 
kommer materialet att tematiseras utifrån teoretiska begrepp, den information flickorna delar med 
sig av. Dess utsagor kring kapital kommer vidare sammanfattas och aktuella mönster mellan 
flickornas resonemang kommer utkristalliseras. 

Strategier 

Enligt Bourdieus teorier om kapital menar Broady (1990) att dessa måste förstås mot den bakgrund 
att de aldrig är fasta. Kapitalet måste reproduceras av individen eller gruppen och således utvecklas 
användbara strategier utifrån gällande habitus. Dessa strategier gör sig aktuella för att värdet av 
kapitalet skall bestå eller öka. Utifrån dessa strategier upprätthålls hierarkin mellan olika kapital och 
habitus (Broady, 1990, s. 181). Med olika strategier har individen möjlighet att konvertera till andra 
grupper och således förändra sin habitus och öka eller minska olika former av kapital (Palme, 2008, 
s. 22). På samma sätt som det kapitalet måste tillvaratas måste även det nya kapitalet bibehållas med 
hjälp av olika strategier och tillvägagångssätt. I denna kamp om bibehållandet eller övervinnandet 
av kapital kan dessa strategier användas medvetet eller omedvetet av individen, vilka blir olika 
former av reproduktionsstrategier av nedärvt, upprätthållet eller förbättrande av nytt kapital 
(Broady, 1990, s. 182; Palme, 2008, s. 22). 
     I relation till utbildning blir strategierna de val eleverna gör medvetet eller omedvetet för att 
försvara eller förbättra sina positioner. Elevernas strategier utgår från innehavet av kapital och olika 
kapital kan också komma i konflikt med varandra beroende på vilken prioritering gällande elev har 
(Broady, 1998, s. 18ff.). Elevernas olika strategier i gymnasievalet kommer konkretiseras genom 
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frågor gällande deras gymnasieval och framtidsutsikter. För att få reda på deras strategier i 
förhållande till deras nedärvda tillgångar kommer akademisk utbildning, dialog i hemmet, intressen 
och framtidsutsikter vara huvudsakliga teman. Strategierna i förhållande till det sociala tillgångarna 
kommer behandla frågor som rör elevernas kamrater, intressen, familj och resonemang utifrån 
social tillgång i förhållande till gymnasieval. Avslutningsvis kommer eleverna besvara frågor kring 
deras val av skola och utbildning, vilket sätts i förhållande till vårdnadshavares tankar kring dessa. 
Ytterligare kommer deras faktiska val diskuteras i förhållande till tilltänkta framtidsutsikter och 
tankar om akademisk utbildning. Dessa teman kommer ge en insikt i elevernas nedärvda och 
förvärvade utbildningskapital. 
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Metod 

Kvalitativ metod 

Den kvalitativa metoden i allmänhet innebär att söka kunskap som ger en djupare förståelse av ett 
särskilt fenomen, vilket i denna uppsats är betydelsen av socioekonomisk bakgrund och vilka 
strategier flickorna framhåller i samband med gymnasievalet (Dalen, 2015, s. 15f.). Det kvalitativa 
angreppssättet är att föredra för denna typ av frågor då det lägger fokus på ett fördjupande 
perspektiv med avsikt att förklara något. Vid kvalitativ metod är målet att göra en tolkande analys 
av det insamlade datamaterialet. Denna tolkning sker med hjälp av det insamlade materialet 
tillsammans med forskarens tolkning och förförståelse av materialet (Dalen, 2015, s. 16f.). Det kan 
medföra en viss problematik då det innebär att materialet får en subjektiv tolkning till skillnad från 
kvantitativa metoder där materialet ofta består av statistiska svar av större karaktär. Å ena sidan kan 
en säga att den kvalitativa metoden har sina brister då den sällan kommer med generaliserbara 
resultat. Å andra sidan har metoden en styrka i att den framställer nyanser och fördjupande resultat 
till skillnad från kvantitativ metod (Dalen, 2015, s. 18ff.). 

Metod för datainsamling 

För att besvara uppsatsens frågeställningar samlas data in med hjälp av individuella, 
semistrukturerade samtalsintervjuer. Denna metod ger möjlighet att registrera svar som är oväntade 
och underlättar möjligheten för intervjuaren att ställa följdfrågor till respondenten (Esaiasson, 
Gilljam, Oscarsson, & Wängnerud, 2012, s. 251). Vid metodvalet finns förhoppningen om att den 
skall leda till ett samspel mellan mig som intervjuare och respondenten och att samspelet skall 
frambringa en kontakt som resulterar i fördjupande svar (Esaiasson m.fl., 2012, s. 251f.). 

Uppsatsens syfte är att undersöka vilka strategier och tillgångar flickor, i en kommunal nionde 
klass, besitter och ser som värdefulla vid deras gymnasieval. Detta menar jag är ett syfte och en 
frågeställning som med fördel besvaras med hjälp av en interagerande samtalsintervju där möjlighet 
till följdfrågor och fördjupande svar finns. Uppsatsen har som syfte att undersöka hur en särskild 
grupp uppfattar och resonerar kring något, i detta fall gymnasievalet, därför gjordes bedömningen 
om att denna metod var mest lämpad (Esaiasson m.fl., 2012, s. 253f.). 

Intervjuerna har en semistrukturerad karaktär utifrån olika, på förhand bestämda, teman som 
de aktuella intervjuerna hade som ram. Den semistrukturerade intervjun är användbar då den 
hjälper intervjuaren att följa en mall, dels för att få varje intervju att följa samma centrala teman, 
dels ger möjlighet till följdfrågar utefter aktuellt samtal. Den semistrukturerade intervjun bidrar 
därför till ett mer naturligt samspel mellan intervjuaren och respondenten (Dalen, 2015, s. 34f.). 
De centrala teman som intervjun utgick från sammanfattades i en intervjuguide vilken innehöll 
bakgrund innefattandes underteman såsom personlig bakgrund, familj/vårdnadshavares bakgrund, 
bostadsförhållanden och intressen. Temat gymnasieval utformades med frågor kring faktiskt 
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gymnasieval, resonemang kring valet, viktiga faktorer/personer bakom valet samt frågor kring 
gymnasieskolors huvudmannaskap och bakgrund. Slutligen utformades temat framtid vilket berörde 
frågor kring elevens framtidsutsikter och planer kring fortsatta studier efter gymnasiet (bilaga 1.) 
(Dalen, 2015, s. 34ff.). 

Urval och avgränsning 

Första steget vid urvalet av samtalsintervjuerna skedde genom att göra ett strategiskt urval av 
passande skola. Den utvalda skolan är en grundskola med förskoleklass till och med årskurs nio 
och har ett stort antal elever och klasser i varje årskurs. Skolan har ett stort upptagningsområde, av 
elever från socialt utsatta respektive mer välbärgade bostadsområden, varför den är av intresse för 
denna uppsats (Esaiasson m.fl., 2012, s. 259f.). Urvalet skedde strategiskt då den aktuella skolan 
har en blandning av elever med olika bakgrund, såväl etniskt som socioekonomiskt. Valet av skola 
gjordes även för att jag tidigare praktiserat på skolan och därför har viss kontakt med lärare som 
vidare kunde hjälpa mig kontakta aktuella elever (Bunar & Kallstenius, 2007, s. 5f.).  
     För eleverna var jag välbekant utan att ha någon relation till någon av respondenterna, då jag 
endast var någon de kände igen från tidigare praktiktillfälle. Det möjliggjorde den kontakt som 
eftersträvades i intervjusituationen då jag till viss del var okänd för dem samtidigt som det 
välbekanta ansiktet gjorde dem mer bekväma vid intervjun och därför gav mer fördjupande svar 
(Alvehus, 2013, s. 67). Ytterligare avgränsning gjordes utifrån kön genom att enbart fokusera på 
flickor (Esaiasson m.fl., 2012, s. 259).  

I studien kommer inte respondenternas namn att nämnas, dels för att det för analysen inte har 
något värde, dels för att värna om såväl respondenternas integritet som deras anonymitet. Trots att 
det finns ett värde i studien att nämna aktuella skolors namn kommer det inte heller göras. På grund 
av studiens ringa omfattning kan flickorna identifieras via skolans namn och därför tillkännages 
inte heller skolans namn. För att utföra intervjuerna bad jag min kontakt på den givna skolan endast 
välja elever jag själv inte undervisat för att samtliga respondenter skulle ha samma utgångsläge vid 
intervjun. Ytterligare valdes åtta elever, från olika klasser och som inte hade någon vidare relation 
med varandra utöver att de gick i samma skola. Hälften av eleverna bodde i ett mer socialt och 
etniskt utsatt bostadsområde, den andra hälften bodde i ett bostadsområde med en etniskt, svensk 
homogen bakgrund. Urvalet gjordes för att återspegla skolans socioekonomiska och etniskt 
heterogena elevrekrytering.  

Genomförande 

Intervjun utgick från tidigare presenterad intervjuguide (bilaga 1.) utifrån temana bakgrund, 
gymnasieval och framtidsutsikter för att besvara uppsatsens utställda syfte och frågeställning. 
Därefter tillkom följdfrågor utefter intervjupersonernas respons. Dessa skilde sig en aning mellan 
varje intervju men höll sig inom en ram utefter givna teman. Intervjuerna var individuella och 
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skedde endast med inspelning som hjälpmedel, vilken godkändes av varje intervjuperson. 
Inspelningen ledde till ett mer autentiskt samtal då inga anteckningar fördes och underlättade även 
vidare analys eftersom det gick att lyssna om varje intervju och ta ut relevanta svar, analysfaktorer 
och citat i förhållande till uppsatsens frågeställningar.  

Material, kontexter och deltagare 

Intervjuerna gjordes under en och samma dag, i enskilda, mindre grupprum på aktuell skola och 
tog ungefär en halvtimme var. Deltagarna kommer fortsatt vara anonyma och endast figurera med 
fiktiva namn för att tydliggöra vilka som sagt vad. De elever som bodde i det etniskt homogena 
bostadsområdet var Alice, Klara, Johanna och Sofia. Av dessa var det endast en av de sammanlagda 
vårdnadshavarna som inte hade en universitetsutbildning, i övrigt arbetade samtliga inom den 
sektor de utbildat sig inom. Ingen av vårdnadshavarna hade utomnordisk bakgrund, samtliga 
familjer bodde i villa och alla flickor utom en hade högsta betyg i majoriteten av ämnen. Den som 
inte hade majoriteten högsta betyg hade dock höga betyg i flera av ämnena och i övriga ämnen 
hade hon över godkäntnivån. De elever som kom från det det mer etniskt heterogena 
bostadsområdet var Adiam, Hemrin, Leyla och Evin, vilka alla bodde i lägenheter. 
Vårdnadshavarna hade utomeuropeisk bakgrund frånsett en som hade sin bakgrund i Östeuropa. 
Endast tre vårdnadshavare hade universitetsutbildning, varav en inom det svenska 
utbildningssystemet, vilket också var den enda som arbetade inom den sektor utbildningen skett. 
Av dessa elever hade samtliga majoriteten godkända betyg, med vissa undantag. En av eleverna 
inom denna grupp särskilde sig från de övriga och hade höga betyg i majoriteten av ämnena men 
endast högsta betyg i enstaka ämnen (bilaga 2).  

Databearbetning, analysmetod, validitet och reliabilitet 

För att analysera det insamlade materialet från intervjuerna lyssnades dessa igenom. Vidare 
sammanfattades de var för sig och sammanställdes därefter i en svarsmatris innehållandes 
kortfattade svar från varje respondent utefter intervjuguiden (bilaga 2.). Dessa sammanfattningar 
användes sedan för att hitta mönster och teman i materialet utifrån uppsatsens teoretiskt 
informerande frågeställningar. Vidare lyssnades intervjuerna igenom ytterligare för att välja ut citat 
för att exemplifiera de identifierade mönstren mellan intervjuerna.  
     Vid kvalitativ metod menar många att en hög reliabilitet är svårt att eftersträva då reliabilitet 
innebär att andra skall kunna kontrollera insamlat material och därefter genomföra samma 
undersökning och upprätta samma resultat. Denna intersubjektiva prövbarhet blir svåruppnåelig 
då det aktuella materialet inte kommer redovisas utan endast analyseras och vidare återkopplas till 
med hjälp av citat. (Dalen, 2015, s. 115f.). För att ge uppsatsen så hög reliabilitet som möjligt valdes 
ljudinspelning som verktyg för att säkerställa att intervjuerna inför analysen kunde spelas upprepade 
gånger. 
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     Den norska utbildningsprofessorn och forskaren Monica Dalen (2015) menar att en kvalitativ 
undersöknings validitet främst är knuten till olika delar av processen och att varje processdels 
validitet enskilt bör proklameras. Forskarrollen påverkar uppsatsens validitet i den bemärkelsen att 
en forskare inte har möjlighet att träda in och ur sin subjektiva sida och därför torde deklarera sin 
roll och intresse av fältet. Forskarens förståelse och subjektiva tolkningar i samspel med 
respondentens information är vad som i den kvalitativa studien skapar intersubjektivitet och stärker 
validiteten i forskningen (Dalen, 2015, s. 117f.). Min individuella roll i uppsatsen är endast ett ökat 
intresse för ämnet i samband med den tidigare forskning som redovisats om en ökande 
skolsegregation, vilket denna mångkulturella skola är en motsättning mot. Vidare kan 
forskningsplanens validitet delas upp i urval och metodik. Urvalsprocessens validitet kopplas till i vilken 
utsträckning resultatet kan generaliseras och överföras till andra grupper. Valet av elever från såväl 
etniskt homogena som etniskt heterogena bostadsområden motiverades till att ge en högre validitet 
då nyanser i urvalet leder till högre generaliserbara resultat. På grund av uppsatsens omfattning 
finns dock ingen förhoppning om några generaliserbara resultat utöver till gruppen som helhet. 
Validiteten i förhållande till det metodval som gjorts stärks om metodvalet är vad som främst 
besvarar undersökningens problemformulering, syfte och frågeställningar (Dalen, 2015, s. 118ff.). 
Uppsatsens utformade syfte och frågeställningar är av kvalitativ fördjupande karaktär och kräver 
fördjupande intervjufrågor, varav följdfrågor utefter rådande samspel kommer vara vitalt. I 
kvalitativa intervjuundersökningar är det respondenternas berättelser som utgör datamaterialet och 
för att stärka validiteten krävs en konsekvens i hur frågorna ställs, att förtydliganden är stringenta 
för alla intervjuer och att intervjuaren strävar efter att få fylliga intervjuer för att undvika luckor i 
materialet vid slutliga analysen. För att stärka denna validitet och för att säkerställa att 
respondentens svar uppfattas korrekt användes inspelning vid intervjumomentet. Ytterligare 
används en, i förväg, utformad intervjuguide med färdigställda teman och grundfrågor för att 
säkerställa konsekvensen i samtliga intervjuer. (Dalen, 2015, s. 120ff.).  

Etiska överväganden 

Vid forskning gäller vissa forskningsetiska principer som behandlar teman såsom samtyckes-, 
informations -, konfiendentialitets- och nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att de aktuella 
respondenterna frivilligt medverkar i undersökningen och därför har rätt att själva avgöra om och 
på vilka vilkor de vill deltaga (Dalen, 2015, s. 25f.). Informationskravet menar att forskaren skall 
informera respondenterna och berörda parter om forskningen, att den pågår, planen med den, dess 
syfte och frågeställning, aktuella metoder samt respondenternas rättigheter vid medverkandet av 
forskningen (Dalen, 2015, s. 26). Kravet på konfidentialitet innebär att samtliga deltagare skall 
garanteras högsta konfidentialitet om den personliga information som konstateras och lagras. 
Ytterligare konfidentialitet innebär att det skall finnas en säkerhet om att ingen obehörig skall ges 
tillgång till de uppgifter som framkommer så enskilda personer kan identifieras. Slutligen handlar 
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nyttjandekravet om att det insamlade materialet som framkommer från respondenterna endast får 
användas vid forskningsändamål (Dalen, 2015, s. 27f.). 

De aktuella respondenterna valdes med hjälp av en lärare på den aktuella skolan utifrån klass 
(årskurs nio), kön och bostadsområde. Dessa utvalda tilldelades information om intervjuerna och 
fick därefter delge sitt samtycke till givna undersökning. När åtta elever valts ut delgavs de 
ytterligare information om uppsatsen, dess syfte och frågeställningar och varför de valts ut till 
intervju (Dalen, 2015, s. 41f.). I aktuella analyser kommer såväl skola som respondenter presenteras 
med fiktiva namn för att göra analysen mer autentisk samtidigt som respondenterna garanteras 
konfidentialitet (Dalen, 2015, s. 27f.). 
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Resultat och analys 

Från samma sida stan men med olika horisonter 

Gemensamma bakgrundsfaktorer hos eleverna som kom från det homogena bostadsområdet var 
att samtliga hade föräldrar med en svensk universitetsutbildning och vidare arbetade inom givet 
utbildningsområde. Av dessa var majoriteten av föräldrarna ekonomer eller civilingenjörer varav 
några befann sig på chefspositioner. Flickorna bodde alla i villaområden och utövade regelbundet 
olika former av sporter på fritiden och förklarade att de var medlemmar i olika lag där dessa 
utövningar skedde. Vidare poängterade de eleverna att de till stor del samtalade om skolan i 
hemmet och att samtalen främst berörde vad som hände socialt i skolan, huruvida de trivdes med 
lärare och skolkamrater tillsammans med samtal om läxor men relativt lite om de faktiska 
prestationerna.  
 

Vi pratar ganska mycket hemma, ganska lite om resultat och mer om vad som händer i skolan. Och sen 
pratar vi väldigt mycket om gymnasievalet. Hur jag ska välja och sånt. Jag har blivit lite osäker nu. – 
Johanna 15 år 
 
Mig låter mina föräldrar vara helt, de vet att jag tar ansvar och gör det jag ska. De vet att jag kommer 
och frågar dem om det skulle vara något jag undrar. Men det är ingen press, varken på mig eller min 
brorsa. – Sofia, 16 år 

 

Flickor har en bakgrund där föräldrarna besitter ett betydande utbildningskapital om hur det 
svenska utbildningssystemet fungerar tillika ett stort ekonomiskt kapital, då de utbildningar och 
arbeten de har faller under ramen som högavlönade (Broady, 1990, s. 171ff.). Föräldrarna och 
eleverna från det mera homogena bostadsområdet för en kontinuerlig dialog om skolan och 
föräldrarna tenderar att vara insatta och intresserade av skolgångens helhet. Utifrån Bourdieus 
begrepp går det att hänvisa till att föräldrarna besitter ett högre utbildningskapital och därför har 
större förtrogenhet med hur de skall bemöta döttrarnas utbildning. Det tycks bidra till en mindre 
direkt press från hemmet även om det tydligt framgår att flickorna vill prestera bästa resultat för 
att kunna upprätthålla det kapital föräldrarna besitter (Broady, 1990, s. 173ff.).  
     De andra flickorna, från det mer socialt utsatta och etniskt mångkulturella området, har som 
gemensam nämnare att de har föräldrar som är födda i länder utanför Europa. Endast en av dessa 
har utbildning inom svenskt universitet och arbetar inom givet område. I övrigt har två av 
föräldrarna universitetsutbildning från ett utomeuropeiskt land men ingen av dessa arbetar med det 
de är utbildade till. I förhållande till dessa elevers respons vid intervjun har samtliga familjer dålig 
insikt i det svenska utbildningsystemet, där fokus till stor del hamnar vid prestation. Ytterligare 
framkommer information om att dessa föräldrar har svårt att förstå delar av skolväsendet, såsom 
betygssystem. De gör ofta jämförelser till tidigare länders utbildningssystem och poängterar 
svagheter med låga krav och avsaknad av auktoriteter inom det svenska systemet. Utifrån Bourdieus 
begrepp om kapital innebär det att flera av föräldrarna besitter ett högt utbildningskapital, något 
som däremot inte erkänns som värdefullt i den svenska kontexten. Dessa flickor har därför 
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föräldrar som bemöter deras skolgång på ett sätt som skiljer sig mot hur föräldrarna till flickor från 
det etniskt homogena bostadsområdet bemöter sina döttrar (Broady, 1990, s. 173f.).  
 

Min pappa har ingen universitetsutbildning här. Eller han var civilingenjör i Kurdistan, å sen när han 
flyttade till Sverige var han tvungen att plugga upp massa saker och det hade han inte tid eller råd med 
så då fick han börja köra taxi och har gjort det sen dess. – Hemrin 16 år 
 
Asså, jag gillar inte att prata om skolan, med mamma, det känns såhär, typ som att hon inte fattar, hon 
ba ”varför får du inte högre betyg?” fast jag kanske fått ett C. – Adiam 16 år 
 

Ytterligare såg alla flickorna från det homogena bostadsområdet vännerna som det främsta 
fritidsintresset och de som tidigare tillämpat sporter vid sidan av skolan hade alla slutat med dessa 
i samband med högstadiets början. Till skillnad från flickorna från det homogena bostadsområdet 
visar det att dessa flickor till högre grad värderar sitt sociala kapital. Flickorna förklarar att 
majoriteten av vännerna bor i närområdet vilket tyder på att även vännerna innehar såväl ett lågt 
ekonomiskt som kulturellt kapital och att deras nätverk inte ses som någon statusmarkör i ett 
samhälleligt perspektiv utan endast inom den sociala sfär de själva rör sig inom (Broady, 1990, s. 
179f.). Diskussionerna i hemmet hos dessa elever rör främst prestation och alla fyra 
intervjupersonerna påpekar att diskussionerna främst utgår från att föräldrarna har en önskan om 
att deras döttrar skall uppnå höga betyg och bra resultat i skolan. Dialogen som sker i hemmet är 
av mer explicit karaktär och fokus ligger i döttrarnas prestationer till skillnad från flickorna från det 
homogena bostadsområdet vars föräldrar är mer välbekanta med systemet och kan avgöra om det 
går bra eller dåligt för deras döttrar. Det indikerar att det finns en tydligt uttalad önskan, från 
föräldrarna från det mer mångkulturella bostadsområdet, om att deras döttrar skall uppnå en högre 
utbildning och vidare också ett annat kapital än vad de själva besitter och på så vis få tillgång till 
andra fält än vad de själva fått ta del av (Bourdieu m.fl., 1999, s. 19f.). 
 

Vi pratar om skolan hela tiden. Asså hela tiden! De säger åt mig att satsa på skolan och framtiden, 
utbildning, jag ska ha bra betyg hit och dit. Det är inte jobbigt, jag tar ändå hand om skolan så det är 
lugnt. Hade jag haft dåliga betyg hade det nog varit jobbigt. – Leyla 16 år 

 

Flickor som kommer från det homogena villaområdet uttrycker tankar om valet av utbildning som 
återspeglar vårdnadshavarnas förvärvade kapital i och med deras yrke och utbildningsnivå. Deras 
sätt att prata om gymnasievalet är starkt förankrat i deras nedärvda och förvärvade tillgångar, vilket 
blir tydligt när de sätter betyg i förhållande till eftergymnasiala studier och framtidsutsikter. Det går 
även att konstatera att denna grupp av vårdnadshavare har en förtrogenhet med det svenska 
utbildningssystemet, vilket återspeglar sig i dialogen i hemmet om skolan. Ett högt 
utbildningskapital tycks resultera i att dialogen i hemmet främst inriktar sig på flickornas välmående 
i skolan och mindre fokus ligger på prestation. Flickorna från det homogena bostadsområdet 
uppvisar strategier med sina valda utbildningar och menar att dessa kommer gagna dem i framtiden.  
     De andra flickorna visar även de att val av utbildning står i förhållande till vårdnadshavares yrke 
och utbildningsnivå, även om sambandet skiljer sig gentemot flickorna från villaområdet. Flickorna 
poängterar vikten av att producera eget kapital främst genom eftergymnasiala studier, vilket 
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samtliga ser som en självklarhet. Dessa besitter ett lågt nedärvt ekonomiskt och kulturellt kapital 
och det främsta utbildningskapitalet deras vårdnadshavare besitter kopplas till de länder de själva 
vuxit upp i. Det speglar sig i elevernas gymnasieval då deras strategier kring valet inte är lika 
utvecklat som de andra flickornas. Eleverna vars föräldrar besitter lågt kapital poängterar vikten av 
att få det bättre, såväl utbildningsmässigt som ekonomiskt, än vad deras vårdnadshavare haft 
möjlighet till. Det motiverar de också som något som förväntas från vårdnadshavarna. Dessa elever 
beskriver en mer pressad dialog i hemmet där fokus främst ligger vid prestationer och betyg, vilket 
deras vårdnadshavare ser som det primära med skolgången. Det kan dels kopplas till 
vårdnadshavarnas utbildningskapital från tidigare hemländer, dels till en önskan om att deras 
döttrar skall förvärva kapital i samband med deras skolgång. Valet av gymnasieutbildning menar 
dessa elever är grundläggande till de eftergymnasiala studierna och de har samtliga förhoppningar 
om att uppnå höga betyg, utan några större resonemang kring det. På så vis konstateras att dessa 
elever har strategier om att förvärva kapital i samband med gymnasieutbildningen.  

Gymnasieval 

Generellt för samtliga flickor är att de uttrycker att gymnasievalet sker utan direkt påverkan från 
vårdnadshavare. Samtliga har haft minst ett möte om valet med aktuell studie- och yrkesvägledare 
på skolan. De uttrycker också att de samtalar med äldre syskon och vänner om valet men att det 
inte tycks vara något de samtalar om i klassen. En skillnad mellan flickorna är deras attityd gentemot 
vikten av gymnasievalet. Medan flickorna från det mer homogena bostadsområdet lägger fokus till 
att gymnasievalet skall fungera inledande gentemot kommande universitetsstudier framhåller de 
andra flickorna att gymnasietiden främst skall vara rolig och har en mindre prestationsinriktad 
attityd gentemot valet. Ytterligare skillnad mellan flickorna är att de från det homogena 
bostadsområdet valt kommunala skolor medan de andra flickorna valt fristående gymnasieskolor. 
De som valt kommunal skola framställer att resonemanget kring gymnasievalet skett individuellt 
medan flickorna som valt friskola främst valt utefter var de har vänner som går eller skall gå. 

Natur – en säker och bred utbildning 

Av eleverna från det homogena bostadsområdet var det tre av fyra elever som valt 
naturvetenskapligt program. Dessa motiverar valet med att det främst är en bred utbildning och 
förklarar att det skall leda till att de kan söka exakt vad de själva önskar efter gymnasiet. Vidare 
poängterar de att fokus ligger på prestation under gymnasietiden och att de själva har en 
förväntning om att de skall gå ut gymnasiet med höga betyg. I förhållande till Bourdieus begrepp 
kapital går resonemangen kring valda program dels att hänvisa till elevernas kulturella, dels till deras 
ekonomiska kapital. Valen går i linje med deras föräldrars yrkesval och de fyra flickorna menar att 
de söker gymnasieprogram utefter att de har ett mål om universitetsstudier efter gymnasiet. Dessa 
elever har strategin att gymnasievalet skall leda till valmöjligheter i framtiden för att konkretisera 
sina mål. I dessa elevers resonemang går det att spåra deras föräldrars val av såväl utbildning som 
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yrkesutövning och att deras socioekonomiska bakgrund spelar in i valet av gymnasieutbildning 
(Broady, 1990, s. 17f.). 

 
Jag läser hellre matte och natur i skolan eftersom då kan man få mycket hjälp i skolan. Det var det jag 
tänkte när jag valde liksom natur. Då har jag också valmöjligheten, ett bredare sätt, om jag skulle vilja 
plugga vidare till exempelvis eeh.. läkare eller jag vet inte vad. Då kan jag välja det och behöver inte läsa 
ett basår efteråt. – Alice 15 år 
 

Flickan som inte valt natur menar att hon skall gå samhällsvetenskapligt program med internationell 
politisk inriktning. Hon förklarar dock att valet av utbildning skall leda till en bred möjlighet att 
studera vidare och påpekar möjligheten att läsa ett naturvetenskapligt basår om det är nödvändigt 
för fortsatta studier. Denna elev har med andra ord en annan strategi än de övriga flickorna och 
refererar med en säkerhet om att universitetsstudier skall ske men med en mindre säkerhet kring 
exakt vad dessa skall innehålla. Hennes nedärvda utbildningskapital uttrycks i hennes resonemang 
kring tänkbart kompletterande naturvetenskapligt basår vilket konkretiserar att hennes föräldrars 
socioekonomiska kapital gör sig gällande i resonemanget (Broady, 1990, s. 17f.).  
     Samtliga elever från det homogena bostadsområdet har valt samma kommunala gymnasieskola 
och hänvisar valet dels till att det är en skola belägen nära hemmet, dels är en skola de fått ett gott 
intryck av under aktuell skolas öppet hus-dag. Utöver dessa skäl menar alla fyra att det var önskat 
att gå på en skola där de inte känner så många sedan tidigare utan har istället förhoppningen om 
att träffa nya vänner och att tidigare vänner riskerar att hämma denna socialisering. Den skola dessa 
elever valt är en högpresterande skola där majoriteten har vårdnadshavare med högt utbildnings- 
och kulturellt kapital. Det kan därför tänkas att de vänner de resonerat med har liknande 
socioekonomisk bakgrund och att det är ett ytterligare incitament till vald utbildning, vilket leder 
till ett upprätthållande av den hierarki som finns mellan kapital (Broady, 1990, s. 181).  
 

Några vänner har valt samma, men jag hade valt det oavsett. Det är lite både och, jag vill både ha nån 
med mig som jag känner men har man för många med sig från grundskolan kanske man håller tillbaka 
lite och måste vara så som man alltid vara. Skönt att få en fresh start med nya kompisar. – Klara 15 år 
 
Jag gjorde uteslutsmetoden. Jag valde mycket efter vilken typ av folk som skulle gå på vissa skolor, sånna 
jag inte ville gå med. Många av dem är folk jag gått i skolan med tidigare och de skolorna räknade jag 
bort. Det räcker att jag känner äldre kompisar som går där, det känns tryggt. Annars vill jag lära känna 
nya människor. – Alice 15 år 

 

Eleverna från det mer homogena bostadsområdet förklarar att de inte har någon vidare åsikt 
gällande skolors huvudmän men menar alla att de heller inte har övervägt att gå på en fristående 
skola. Detta med hänvisning om att kommunala skolorna inger en större trygghet, är större och 
mer etablerade samt har ett bättre rykte än vad fristående skolor har överlag. Även om eleverna 
uttrycker att de inte har någon åsikt gällande gymnasieskolors huvudmän menar de ändå att de 
kommunala skolorna känns tryggare och mer etablerade, vilket speglar deras kulturella kapital om 
att det är en bättre skola att gå i utifrån deras framtidsutsikter och sociala kapital (Broady, 1990, s. 
179f.). 
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Jag känner att de kommunala skolorna är bättre, de är liksom oftast lite större och etablerade. Inte det 
här lilla, lilla. Alla behöver inte veta exakt vilka man är. De som går i samma program kanske vet men 
man behöver inte känna absolut alla i skolan, det tycker jag är skönt. Jag har aldrig haft koll på friskolor 
så därför har de inte heller varit ett alternativ att välja. – Klara 15 år  
 

Av flickorna från det mer heterogena bostadsområdet var det endast en som förde ett liknande 
resonemang som flickorna från det mer homogena bostadsområdet. Även hon konkretiserade att 
det gällande gymnasievalet spelade in i hennes tilltänkta universitetsstudier. Hon var däremot 
noggrann med att poängtera att hon inte ville gå med de flickor som valt den aktuella kommunala 
skolan utan ville gå med andra vänner på den fristående gymnasieskolan. 
 

Jag valde natur/natur för att det är en bred utbildning, förut ville jag bli advokat, sen läkare, men nu vill 
jag bli civilingenjör inom industriell ekonomi. Då måste jag gå natur. – Leyla 16 år 
 
Jag valde mellan en annan skola också, alltså natur där med, men asså den skolan kommer vara så 
deprimerande för mig. Jag kommer aldrig vara taggad att gå där. Asså jag går i en mattegrupp på fredagar, 
där går de smarta eller de som har lätt för matte. När jag sitter där… asså….allting går så himla dåligt 
där. Jag vågar inte fråga frågor, folket runt omkring mig är så himla smarta. Jag är liksom inte vän med 
dem och det känns som de dömer mig och mina vänner för att vi inte är pluggisar på samma sätt och 
alla dem ska typ gå på den skolan jag valde bort. – Leyla 16 år 

Friskolor – modernare och yngre lärare 

Den andra gruppen flickor, från det heterogena bostadsområdet, har samtliga valt fristående 
gymnasieskolor och motiverar valet till att dessa skolor framstår som mer moderna, har yngre och 
mer nytänkande lärare. Resonemanget kan tänkas hänvisas till att de inte besitter det kulturella 
kapital som uppmuntras vid traditionell undervisning och därför leder till en strategi om att gå i en 
skola av mer nytänkande karaktär med en förhoppning om att de skall prestera bättre (Broady, 
1990, s. 179f.). Val av utbildning skiljer sig mer bland dessa flickor och två av dem har valt 
samhällsvetenskaplig program med inriktning på beteende. Dessa motiverar båda valet med att de 
gillar psykologi och samhällsvetenskapliga ämnen samtidigt som de ogillar matematik och har svårt 
för ämnet. Av de andra två eleverna har en valt estetisk utbildning med inriktning på musik, för att 
utveckla sitt musicerande. Den sista eleven har valt naturvetenskapligt program med hänvisning till 
att hon älskar matematik och har en förhoppning om att vald utbildning skall underlätta för 
fortsatta studier. Härmed uttrycks det av eleverna att de anpassat sina strategier efter det innehavda 
kapital de har inom givet ämne och därför valt utefter var de kan tänkas prestera bäst (Broady, 
1990, s. 179f.).  

 
Jag valde sam beteende för att det är de ämnena jag kan bäst, typ sam, religion, psykologi och sånt. Matte 
thou, det är jag inte bra på alls. Natur skulle jag aldrig gå på. Jag gick till SYV och sa ”aldrig natur!”, så 
strök vi det och utgick från det som var kvar. – Adiam 16 år 

 
Egentligen tycker jag SO är mer intressant. Men asså NO, jag älskar matte! Jag har lätt för det. Jag tycker 
verkligen det är jättekul. Och den skolan jag valde, jag har jättemånga vänner som går där, folk vi känner 
säger att de älskar skolan. – Leyla 16 år 

 

De tre flickorna som inte valt naturvetenskaplig utbildning menar att valet av utbildning skall passa 
den kompetens de redan besitter och menar att de främst har målet om att ”klara av 
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gymnasietiden”. Till skillnad från de andra flickorna har dessa elever inte en strategi om att utmanas 
kunskapsmässigt, utan målet för dem är goda betyg i allmänhet och tre roliga gymnasieår i 
synnerhet. Deras strategi i valet är att de önskar stimulans, men på en nivå som passar dem och 
deras bakgrund (Palme, 2008, s. 22f.). 
     I valet av gymnasieskola har alla utom flickan som valt estitisk utbildning valt samma. Dessa tre 
för, trots utebliven relation till varandra, ett liknande resonemang kring valet av skola. De menar 
att de valt en skola i stan för att komma bort från deras bostadsområde och ser det som 
statushöjande att gå på en central gymnasieskola. De menar också att denna skola är den skola där 
”snygga” och ”populära” personer går. Ytterligare tar dessa flickor upp att de har många äldre 
kompisar som går på skolan tillsammans med att den är mer modern än andra skolor. Strategierna 
som går att uttyda i dessa elevers gymnasieval påminner om de strategier som används i valet av 
utbildning. Elevernas resonemang visar ett intresse av att följa äldre vänners utbildningsstrategier 
och förhoppningen ligger i att uppnå en viss status på rådande skola. Dessa resonemang har lite 
med prestation att göra och mer att göra med hur de framställs i gruppen (Palme, 2008, s. 22ff.). 
 

Jag har så många som jag känner som går där, alla dem har rekommenderat den. Den här skolan har 
unga lärare, eller det är i alla fall vad alla säger och jag hoppas verkligen att allt jag hört är sant. Det ska 
bli kul att gå i stan, det enda som är att man måste fixa sig skitmycket varje morgon, asså alla som går 
där är dödssnygga, hur ska jag kunna gå där? Jag skulle säga att det är de snygga som går där och sen 
kommer vi dit och förstör. Hahaha! – Hemrin 16 år 

 

Den fjärde eleven som valt estetisk utbildning med inriktning på musik menar i likhet med de andra 
att valet av huvudman inte har någon betydelse och att hon får intrycket av att friskolor ofta har 
yngre och mer moderna lärare och inte samma stereotypiska undervisningsform som upplevts i 
grundskolan. Tillika de tre andra eleverna resonerar även den fjärde om att fristående 
gymnasieskolor kan tänkas ha en mer nytänkande utformning vilket ses som en strategi av att valet 
av rätt utbildning skall ge förutsättningar som passar henne bättre (Palme, 2008, s. 22f.).  
 

Den här skolan är jag. Den här modern och lärarna var trevliga och moderna. Det känns viktigt när man 
ska plugga musik. Det måste vara uppdaterade och jag fick det intrycket när jag var där på besök. – Evin 
16 år  
 

Till skillnad från flickorna från det mer homogena bostadsområdet menar tre av flickorna att fokus 
under gymnasietiden främst skall vara att ha kul och att göra sitt bästa för att få bra betyg. Här 
skiljer sig flickan som valt natur åt, hon menar att hon måste få högsta betyg i samtliga ämnen för 
att hon skall ha en chans att plugga det hon vill efter gymnasietiden. I det anseendet 
överensstämmer hon till större del med de homogena flickorna i huruvida hon ser på sin egen 
prestation och kommande gymnasietid. Däremot liknar hennes bakgrund flickorna från det mer 
heterogena bostadsområdet då hennes vårdnadshavare varken besitter någon universitetsutbildning 
eller något höginkomstbringande arbete och på så vis har ett lågt kapital. Dock har hon ett tydligt 
mål om att förvärva eget kapital, såväl ekonomiskt som kulturellt. Det framkommer därför en större 
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skillnad mellan flickorna från det heterogena bostadsområdet i vilka strategier det använder vid 
valet av utbildning och skola (Broady, 1990, s. 181f.). 
 

Man ska lägga mål stegvis, jag vill lära mig jobba i studio och sådär. Sen får vi se vad som händer. Jag 
har valt gymnasium efter mitt intresse. Alla andra väljer sånt där tråkigt. Jag vill lära mig göra musik och 
bli bättre på det. – Evin 16 år 

 

Valet av gymnasieutbildning framträder mot bakgrund av elevernas studiemeriter genom att de 
med höga studiemeriter, A och B i betyg, främst söker sig till naturvetenskapliga 
gymnasieutbildningar. Dessa framhåller att de gillar såväl samhälls- som naturvetenskapliga ämnen 
men menar att den naturvetenskapliga utbildningen är mer lönsam ur ett framtidsperspektiv. Inom 
gruppen av de som har höga betyg är det en som sökt samhällsvetenskapligt program vilket hon 
motiverar med att hon trotsallt sökt en mer utmanade utbildning genom att välja internationell 
politisk inriktning. Dessa elever är också de som har högst ambitionsnivåer och drömmar om 
högavlönade yrken. Av dessa flickor kommer alla utom en från det homogena bostadsområdet, där 
vårdnadshavarna besitter ett högt ekonomiskt och kulturellt kapital.  
     De som har ett något lägre betyg, C till E, söker sig till samhällsvetenskapliga utbildningar. Dessa 
elever är också de som poängterar att de ogillar och har svårt för naturvetenskapliga ämnen, och 
hellre läser ämnen som är intressanta. Denna grupp framhåller även de vikten av eftergymnasiala 
studier, utan någon tydligt utstakad önskan om vad. Samtliga elever konstaterar däremot att de har 
som mål att uppnå höga betyg vid avslutad gymnasieutbildning för att kunna komma in på de 
universitetsutbildningar de önskar.  
     Ingen av flickorna menar heller att de har någon egentlig kunskap om skolors huvudmän, även 
om de alla framställer olika attityder gentemot kommunala och fristående huvudmän. De elever 
med högt nedärvt utbildningskapital väljer alla den kommunala skolan med hänvisning till att dessa 
är mer etablerade och har ett gott rykte. Gruppen som har ett lågt nedärvt och förvärvat kapital har 
alla valt skola med fristående huvudman med hänvisning om att dessa skolor framställs som mer 
moderna och nytänkande. Denna grupp belyser även vikten av att skolan skall vara populär, att 
övriga eleverna har en hög status och vikten av ett snyggt utseende. Kamraternas betydelse vid val 
av gymnasieutbildning är större bland flickorna från det heterogena bostadsområdet då de belyser 
vikten av att hålla ihop med tidigare kamrater även på gymnasiet för att säkerställa en viss trygghet 
i nya sociala konstellationer. Däremot väljer de endast skola utefter kamraterna och inte utbildning. 
De andra flickorna menar att de gärna vill ifrån tidigare kamrater och har som mål att få en nystart 
och skapa nya bekantskaper i samband med gymnasiegången. 

Föräldrars och kamraters inflytande 

Gruppen med flickor från det mer homogena bostadsområdet poängterade att diskussioner kring 
skolan kompisar mellan främst berör vad som händer om dagarna, huruvida de presterar i skolan, 
vad de kan förändra och hjälpa varandra med tillsammans med avvägningar som rör gymnasievalet. 
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De andra flickorna poängterar att de sällan eller aldrig samtalar om skolan med sina vänner då de 
alla tycker skolan generellt är tråkig och menar att det finns roligare samtalsämnen att föra när de 
pratar med sina vänner. Även här går det att konstatera en skillnad mellan eleverna, där samtalen 
mellan flickorna från det mer homogena området avspeglar hur samtalen i hemmet tycks se ut. 
Dialogerna dem mellan sker inte främst med fokus på prestation utan med ett mer allmänt 
perspektiv vilket går att tolka som den norm för dem med högt kulturellt kapital. Den andra 
gruppen flickor väljer att inte ens beröra ämnet med vännerna, vilket kan vara en reaktion på att de 
redan pratar mycket och pressat om det i hemmet och inte heller besitter något utvecklat 
utbildningskapital. Det kan också vara en tänkbar faktor att det inte har någon betydelse i 
kompiskretsen och därför inte är något statushöjande inom den sociala gruppen (Broady, 1990, s. 
179f.).  
 

Vi pratar ganska mycket om skolan i mitt kompisgäng, mest om gymnasievalet. Men också om man får 
tillbaka något resultat eller typ har någon uppgift man behöver hjälp med. – Johanna 15 år 
 
Heh.. nej vi pratar aldrig om skolan… det är så ointressant. Eller vi kanske kan prata om en uppgift i 
skolan, men inte ofta! Men betyg och sånt, nej, det skulle vi aldrig prata om. – Leyla 15 år 

 
I förhållande till hur flickorna ställer sig till föräldrarnas inflytande dels i förhållande till skolgång, 
dels i förhållande till framtidsutsikter sker en varierad framställning. Vissa har en underton om att 
de gör lite som de vill medan andra tydligt poängterar sina framtidsutsikter utifrån föräldrarnas 
bakgrund.  

 
Mamma tycker att man ska tänka på vad man själv vill, och inte vad andra vill. Man kommer ju liksom 
själv jobba med det sen och man kan verkligen inte välja något man inte gillar för då orkar man inte. – 
Evin 16 år 

 
Min mamma har sagt ”då kan du plugga på Chalmers så skaffar vi en fin lägenhet där” eftersom min 
äldsta storasyster bor där och troligtvis också börjar på Chalmers… och min mellersta syster kanske 
också vill flytta dit. Mamma säger att jag verkligen kan om jag vill. – Klara 15 år 

 

Här tar flickorna från det mer heterogena bostadsområdet främst upp vikten av bra betyg och 
prestation i skolan, med hänvisning till att föräldrarna brukar poängtera det. Dessa för också en 
mer reflekterade monolog om förhållandet till föräldrarnas åsikter om deras framtid medan de 
andra flickorna framställs som mer resultatinriktade. Dessa tenderar att diskutera sina 
framtidsplaner i förhållande till huruvida de skall gå i föräldrarnas fotspår eller inte. Det går utifrån 
Bourdieus begrepp att tolka som att flickorna från det mer heterogena bostadsområdet har intresse 
av att öka sina innehavda tillgångar medan de andra flickorna visar tydliga incitament på att 
reproducera familjens innehavda tillgångarna (Broady, 1990, s. 172f., 182f.). Det kan hänvisas till 
deras bakgrunder, de flickor från det heterogena området har föräldrar vars största intresse är att 
döttrarna ökar sitt ekonomiska och kulturella kapital genom utbildning och på så vis sätter press 
på deras döttrar. De andra flickornas föräldrar framställs ha en större förtrogenhet med systemet 
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och framtidsutsikterna tas mer förgivet. På så vis ses vidareutbildning och högt uppsatta arbeten 
som en norm och pressar inte sina barn på samma vis (Broady, 1990, s. 182ff.). 

 
Men asså jag tror att jag har växt upp med det, mina föräldrar har liksom hela tiden, du förstår inte. Asså 
det är snack om det hela tiden. De vill att jag ska lyckas, att jag inte ska ha det som dem. Det kan vara 
lite jobbigt ibland, de säger hela tiden ”vi vill inte att ni ska bli som oss, ni har ändå chansen, det hade 
inte vi!” och jag förstår dem, de är aldrig jobbiga utan de säger också ”du gör det för dig själv!” men sen 
säger de också ”du är det äldsta barnet, om du lyckas kommer dina syskon också att lyckas!” – Leyla 16 
år 
 
Jag vet inte om jag vill gå mammas fotspår och plugga ekonomi, eller i så fall kanske bara någon kurs i 
det. Sen vill jag läsa lite teknik så jag kan ta över mammas företag och fortsätta utveckla det. Jag tänker 
att jag ska göra det som krävs för att nå mitt mål, även fast jag tycker det är tråkigt. – Sofia 16 år 

 
Ingen av flickorna menar att vårdnadshavarna har någon vidare betydelse för dem i deras 
gymnasieval utan poängterar främst att valet skett utifrån egna resonemang och viss dialog med 
skolans studie- och yrkesvägledare. Den mer homogena gruppen av flickor framhåller inte att 
vårdnadshavarna har någon direkt påverkan på deras gymnasieval men upprätthåller ändå det 
nedärvda kapitalet genom de utbildningsstrategier de har. Dessa flickor gör val som går i linje med 
vårdnadshavarnas yrke vilket kopplas till en mer eller mindre medveten strategi om att reproducera 
gällande kapital. De andra flickorna uppvisar att vårdnadshavarna har en mer direkt påverkan på 
dem. Dessa elever poängterar att utbildning är av vikt för dem för att förvärva nytt kapital och på 
så vis få bättre kapital än vad gällande vårdnadshavare haft.  

Resa, tjäna pengar och sen plugga vidare 

Vad gäller tiden efter gymnasiet har eleverna från båda grupperna likvärdiga planer. Generellt vill 
de ta en paus efter studenten för att resa och arbeta. Dock framkommer mer konkreta och 
påkostade planer från eleverna från det homogena bostadsområdet. Flickorna uttrycker planer om 
att ensamma resa över hela världen under en längre tid för att därefter vidareutbilda sig på 
universitet.  

 
Sen vill jag resa ett år, typ hela världen. Jag jobbar nu vid sidan av, helger och lov. Och jag vill fortsätta 
jobba och börja spara pengar så jag kan resa ett år direkt efter gymnasiet. Sen efter gymnasiet vill jag gå 
universitetet. Det är lättare att komma någonstans. Sen vill jag ta över mammas företag som hon tog 
över efter morfar. Mamma gjorde det mycket större efter morfar och jag vill göra det ännu större. – 
Sofia 16 år 

 

De flickor som bor i det mer heterogena bostadsområdet vill även dem resa men resonerar mer 
oplanerat till kortare semestrar och förklarar att de kan tänka sig åka iväg med sina vänner. Gällande 
framtidsutsikter och strategier kring dessa överensstämmer de båda grupperna till viss del med 
varandra. Utifrån Bourdieus kapitalbegrepp tar flickorna från det homogena bostadsområdet det 
förgivet att kapitalet finns och menar att det är upp till dem huruvida de vill resa eller inte. De andra 
flickorna likställer eventuellt resande till en semester de skulle tagit oavsett om det var på 
sommarlovet under gymnasiet eller efter studenten (Broady, 1990, s. 171f.). 
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Jag ska ta ett eller två år ledigt, men jag vill inte ha för långt ledigt. Men efter gymnasiet ska vi resa till 
Ibiza eller Ayia Napa och ha kul, sen kommer jag plugga vidare till 100%, men jag har ingen aning om 
med vad, jag har tänkt på det där jättemycket. Man tror typ att man känner till alla arbeten men det finns 
hur mycket som helst så vi får se. Jag gör gymnasiet så får vi se vad som händer. – Adiam 16 år 

 

Det framkommer ingen direkt skillnad i vad eleverna vill bli i förhållande till deras bakgrund. 
Däremot är samtliga elever säkra på att de alla vill plugga vidare medan de är mer eller mindre säkra 
på vad eller inom vilket område. Utifrån Bourdieus begrepp kan det kopplas till att flickorna från 
det mer homogena området ser det som självklart för att upprätthålla rådande grupptillhörighet 
och olika kapital. Hos de andra flickorna kan det sammankopplas med deras önskan att utveckla 
sitt kapital och inte behöva få det som vissa föräldrar uttrycker sig haft det (Broady, 1990, s. 172f.; 
Palme, 2008, s. 22f.). 

 
Efter gymnasiet vill jag först jobba lite och sen flytta till Göteborg.. det är bättre segling där och sen vill 
jag plugga till ekonom på Chalmers. Sen vill jag jobba så högt jag kan och vara oberoende och tjäna 
mycket pengar. – Klara 15 år 

 
Det beror på vad jag har för betyg. Eller jag ska ta paus, jobba och resa. Sen är min dröm att bli psykolog 
men det kan jag typ glömma för jag är så trött på skolan och har dåliga betyg så då vill jag bli socionom 
eller något istället. Jag vill hjälpa människor, lösa problem, jag älskar sånt. – Hemrin 16 år 
 

Samtliga flickor framhåller betydelsen av deras prestation under gymnasiet och menar att denna 
prestation har betydelse i förhållande till deras framtidsutsikter. Flickorna som valt 
naturvetenskapligt program menar att valet främst gjorts för att de inte skall behöva läsa ett 
naturvetenskapligt basår innan fortsatta universitetsstudier. Dessa motiverar att valda 
gymnasieutbildning skall vara studieförberedande och innebära stora valmöjligheter för fortsatta 
studier på universitet. De poängterar att det kommer bli en jobbig period då samtliga av dessa 
strävar efter högsta betyg för att kunna bli behöriga vilken universitetsutbildning de vill och på så 
vis ha alla dörrar öppna. Dessa elever har gjort val som skall tänkas gynna såväl deras fortsatta 
skolgång som deras tilltänkta eftergymnasiala studier. De är också på det klara om att de önskar 
arbeta inom det ekonomiska eller naturvetenskapliga fältet, vilket speglar valda utbildning.  
     De elever som valt samhällsvetenskapligt program menar att utbildningen räcker för det fält de 
har för avsikt att studera vidare inom. Denna grupp uppvisar en strävan efter att förvärva eget 
ekonomiskt och kulturellt kapital, främst med hänvisning till att inte få det som vårdnadshavarna 
haft det. En attityd som tycks uttryckas av givna vårdnadshavare gentemot flickorna såväl som med 
andra kamrater. Dessa flickor förenar inte gymnasievalet till fortsatt universitetsutbildning i lika 
hög utsträckning även om de uttrycker vikten av att fortsätta utbilda sig. Det påvisar att det finns 
en strategi bakom gymnasievalet i förhållande till framtidsutsikter även bland dessa flickor. 
Däremot belyser dessa elever att det också är av vikt att ha en rolig tid på gymnasiet och att de får 
anpassa sina fortsatta studier utefter de betyg de i slutändan tillhandahar.  
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Sammanfattning och diskussion 

Uppsatsens syfte har varit att undersöka flickors val av gymnasieutbildning och skola i förhållande 
till deras studieframgångar och sociala bakgrund. Genom individuella, semistrukturerade intervjuer 
har uppsatsen undersökt flickornas utbildningsstrategier vid gymnasievalet utifrån Pierre Bourdieus 
teoretiska begrepp strategi och kapital/tillgångar.  

Tidigare forskning har konstaterat att den ökade skolsegregeringen påverkas av de olika 
reformerna som genomfördes under 1990-talet och den ökade bostadssegregationen i landet. 
Nihad Bunar (2001) menar att skolsegregeringen förstärks och upprätthålls i och med elevernas 
bakgrundsförhållanden, deras låga sociala ställning tillsammans med omvärldens stereotypisering 
och marginalisering av områdena och invånarna (Bunar, 2001, s. 276ff.). Vidare forskning 
konstaterar att elevers etniska och socioekonomiska bakgrund korrelerar med såväl deras val av 
skola som deras prestationer i skolan, då elevers förvärvade och nedärvda tillgångar påverkar de 
val de gör av och inom skolan. Elevers skolgång och prestation påverkas därför av familjens 
socioekonomiska bakgrund och kapitalinnehav (Lidegran, 2009, s. 191ff.; Palme, 2008, s. 159ff.). 
Utöver socioekonomisk bakgrund menar forskning också att elevernas utbildningsstrategier 
påverkas utifrån deras kön (Sandell, 2007, s. 148ff.). Genusforskaren Fanny Ambjörnsson (2004) 
konstaterar att det finns hierarkier inom kön vilka således påverkar elevernas utbildningsstrategier 
och val (Ambjörnsson, 2004, s. 96ff.). Mot bakgrund av de slutsatser tidigare forskning konstaterat 
avgränsades uppsatsen till att undersöka åtta flickor i grundskolan, för att se om och hur det 
framträdde några likheter eller skillnader i hur de förhåller sig till gymnasievalet utifrån nedärvda 
och förvärvade tillgångar. 

Uppsatsens undersökning utgick från material sammanställt utifrån åtta enskilda, 
semistrukturerade intervjuer med flickor i en kommunal grundskola i Uppsala. Intervjuerna utgick 
från en i förväg sammanställd intervjuguide vilket säkerställde att varje intervju fick samma ram 
(bilaga 1.). Urvalet för intervjuerna skedde med hjälp av en lärare på den utvalda skolan som valde 
ut åtta elever med bakgrund i två närliggande stadsdelar, vilka skolan hade som upptagningsområde. 
Det ena området är ett välbärgat, homogent villaområde, där de boende till stor del innefattar 
personer med en hög medelinkomst och ett högt ekonomiskt och kulturellt kapital. Det andra valda 
området är ett mångkulturellt och mindre välbärgat område, där majoriteten av bostäderna är 
hyreslägenheter och de boende till stor del besitter ett lågt ekonomiskt och kulturellt kapital. Fyra 
elever från vardera områden valdes ut, vilket skedde med hjälp av kontaktad lärare. Detta för att 
säkerställa att bakgrundsinformationen matchade urvalet tillsammans med att det inte fanns några 
tydligare vänskapsband mellan eleverna. Efter genomförda intervjuer sammanfattades varje enskild 
intervju samt strukturerades upp i en övergripande svarsmatris (bilaga 2.) utefter uppställda teman 
i intervjuguiden (bilaga 1.). Dessa intervjuer analyserades utifrån Pierre Bourdieus begrepp 
kapital/tillgångar och strategier för att konstatera skillnader och likheter i flickornas resonemang 
kring gymnasievalet. 
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Resultatet som konstateras i uppsatsen är att det finns en komplexitet som förknippas med 
elevernas val av gymnasieutbildning mot bakgrund av deras tillgångar. Det konstateras också att 
elevernas nationella bakgrund och aktuella bostadsområde är avgörande för betydelsen av ett 
nedärvt utbildningskapital. De elever med högt kulturellt och ekonomiskt kapital, vilka är samma 
som bor i det homogena bostadsområdet, tenderar att använda sig av strategier för att reproducera 
nedärvt kapital. Vidare visar dessa elever också på höga studiemeriter och betyg tillsammans med 
höga ambitionsnivåer till framtida studier. Det innebär att de har höga ambitioner med sin studier, 
att förvärva eget utbildningskapital, för att i framtiden uppnå målet om att få ett yrke som genererar 
ett högt ekonomiskt kapital. Denna grupp förklarar att varken vårdnadshavares eller kamraters 
uppfattningar om utbildning spelar någon större roll i gymnasievalet även om det indirekt går att 
konstatera att vårdnadshavarens uppfattning och bakgrund trotsallt leder in dem på de val de gör. 
Dessa elever har tydliga mål om att det aktuella gymnasievalet och prestationen under gymnasiet 
spelar in i förhållande till deras framtidsutsikter då dessa elever framhåller att det ligger till grund 
för kommande universitetsutbildning. De andra flickorna visar intresse av att förvärva eget kapital 
som är högre än aktuell vårdnadshavare, något de också menar är självklart såväl för dem som för 
deras vårdnadshavare. Dessa elever framhåller att det främst är studiemeriterna under 
gymnasietiden som spelar in i framtida studier och att studiemeriterna under grundskolan endast 
gör dem behöriga till aktuell utbildning. Denna behörighet ser de som viktig även om de framhåller 
att de inte gjort sitt bästa och haft bristfällig studiemotivation under grundskolan. Inom denna 
grupp är det främst kraven från vårdnadshavare som spelar in i att de vill prestera, vidare sker valet 
främst i samråd med kamrater i allmänhet och äldre kamrater i synnerhet.  
     Dessa resultat går att koppla till tidigare forskningen framställd av Nihad Bunar (2001) som 
menar att det finns en relation mellan den ökande skolsegregationen och den ökande 
bostadssegregationen. Den aktuella grundskolan har en stor blandning av elever från olika områden 
och en mer heterogen framställning. Vidare visar uppsatsens resultat att flickornas gymnasieval 
innebär en uppdelning mellan dem. Eleverna från det mer homogena bostadsområdet väljer den 
högpresterande, kommunala gymnasieskolan medan eleverna från det mer heterogena området 
väljer den moderna, fristående skolan. Valet innebär att de olika flickorna söker sig till skolor där 
det går andra elever med liknande nedärvt och förvärvat kapital (Bunar, 2001, s. 276ff.). Resultat 
går ytterligare att koppla till Anders Trumbergs (2011) forskning som menar att elever delas upp 
utefter det område de bor i. Det i sin tur leder till att klyftor mellan skolor uppkommer och skolorna 
får en homogen representation vilket främst drabbar olika etniska grupper negativt (Trumberg, 
2011, s. 275ff.). 
     Ida Lidegran (2009) fastställer att det finns en relation mellan elevers socioekonomiska 
bakgrund och deras prestation och val i skolan. Det går att koppla till den utförda undersökningen 
då främst elever med vårdnadshavare med såväl universitetsutbildning och högavlönade yrken var 
de som hade högsta betyg och valde naturvetenskaplig utbildning (Lidegran, 2009, s. 191ff.). 
Dessvärre är undersökning inte av tillräckligt stor karaktär för att säga något om hur resultatet 
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korrelerar med givna elever då det fanns elever som presterade bra och gjorde samma val trots att 
de hade en sämre socioekonomisk bakgrund. Däremot visar elevernas framtidsutsikter att det finns 
samband till deras socioekonomiska bakgrund. Flickorna från de mer homogena bostadsområdet 
hade ett nedärvt och förvärvat utbildningskapital som gjorde dem varse om deras ambitioner 
medan de andra flickorna framförde visst tvivel om vad deras ambitioner kunde tänkas leda till 
(Lidegran, 2009, s. 231f.; Palme, 2008, s. 156ff.).  
     Tidigare forskning har också konstaterat att det utöver socioekonomisk bakgrund finns en 
skillnad i elevers strategier inom kön, där vissa val ses som mer attraktiva. I och med dessa skillnader 
framkommer olika hierarkier mellan utbildningar och således också mellan eleverna som går på 
valda utbildningar. I samband med att uppsatsen hade sin utgång i flickor bekräftar resultaten denna 
tidigare forskning (Sandell, 2007, s. 148ff.). Det gick att se skillnader mellan hur flickorna sökte 
utbildning, vilken skola de valde samt vilka preferenser de framhöll vid valet. Flickorna från de mer 
homogena området sökte främst naturvetenskaplig utbildning, de valde den kommunala skolan 
samt framhöll vikten av att skolan var etablerad tillsammans med att de inte hade något intresse av 
att gå med tidigare kamrater. Flickorna från det mer heterogena bostadsområdet valde mellan fler 
utbildningar men endast på fristående gymnasieskolor, dessa elever framhöll betydelsen av att ha 
kul under skoltiden och att omge sig med gamla kamrater. I förhållande till det resultatet var det 
främst deras sociala kapital som gjorde sig gällande i deras utbildningsstrategier. Vidare framställde 
flickorna från de två olika områdena att de hade lite kontakt med varandra såväl på skolan som på 
fritiden. Det framkom främst i samband med intervjuer med de flickor som kom från det mer 
heterogena området. Dessa poängterade att det fanns skillnader mellan grupperna, något de upplevt 
i samband med olika gruppkonstellationer i den nuvarande skolan samt i hur de talade tämligen 
negativt om den prestationsinriktade skolan som flickorna från det homogena bostadsområdet 
hade sökt till (Ambjörnsson, 2004, s. 96ff.).  
     Uppsatsen har undersökt hur flickors studieframgång och sociala bakgrund spelar in i deras val 
av gymnasieutbildning och skola. Genom intervjuer konstaterades att såväl deras prestationer som 
deras vårdnadshavares utbildnings- och yrkesmässiga bakgrund spelade in i valet. Vidare 
konstaterades att deras sociala kontaktnät spelade in i valet, vilket innefattade såväl vårdnadshavare 
som kamrater. Flickor med vårdnadshavare med högt kulturellt och ekonomiskt kapital valde 
främst naturvetenskapliga utbildningar medan de andra flickorna sökte mellan mer varierade 
utbildningar. Att undersökningen skedde på en mångkulturell skola i Uppsala kan tänkas spela in i 
den bemärkelsen att det är en akademikerstad med ett högt antal elever som studerar vidare på 
universitet. Det kan vara en tänkbar faktor av det stora intresset, hos samtliga respondenter, för 
eftergymnasiala studier. Uppsatsen hade inte för avsikt att komma med några generella anspråk på 
hur flickors socioekonomiska bakgrund spelar in i deras gymnasieval. Trots det menar jag att 
uppsatsen och dess resultat fyller en kompletterande funktion då den på ett kvalitativt sätt betonar 
komplexiteten i elevers skolvalsstrategier. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjuguide 

Tema 1: Din bakgrund  

• Ålder? 
• Var är du född?  
• Har du syskon? Vad gör de?  
• Var är dina föräldrar/vårdnadshavare födda?  
• Vilken utbildning har de?  

- Grundskola 
- Akademisk utbildning? Område? 

• Vad arbetar dina föräldrar/vårdnadshavare med? 
- Vilket område? 

• Dina intressen? 
• Vilka områden bor dina vänner, majoriteten?  
• Pratar du mycket om skolan:  

- Hemma? Med vänner? Någon annan? 

Tema 2: Gymnasievalet  

• Val av gymnasieutbildning?  
• Val av skola?  

- Kommunal eller fristående skola? 
• Varför detta val? 

- Geografisk tillgänglighet? Centralt? Nära hemmet? 
- Social tillgänglighet? Vänner som valde samma? Träffa nya människor? 
- Kopplat till intressen? 

• Vilka olika utbildningar valde du mellan?  
• Hur fick du information om ditt gymnasieval? 

- Pratade du med någon om ditt val? 
- Fick du hjälp av någon vid bestämmandet av utbildning/skola?  

• Var det viktigt med vilken utbildning du valde? 
• Var det viktigt med vilken skola du valde? 
• Vad tänker du om kommunala gymnasieskolor?  
• Vad tänker du om fristående gymnasieskolor?  
• Spelar valet någon roll om det är kommunal eller fristående skola? 

Tema 3: Framtiden 

• Vad har du för drömmar om framtiden? 
• Vill du fortsätta studera i framtiden?  

- Vad? Var? 
• På vilket sätt är valet av gymnasieutbildning viktig för din framtid? 

- Bildning? Personlighetsutveckling? Försörjning?  
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Bilaga 2. Svarsmatris 

* kan inte nämna vald skola pga respondenternas anonymitet 

 

Namn 

Bakgrund 

Alice Klara Johanna Sofia Adiam Hemrin Leyla Evin 

Bostad Villa Villa Villa Villa Lägenhet Lägenhet Lägenhet Lägenhet 
Mamma bakgrund 
Studier 
Yrke 

Norsk 
Civilingenjör 
Professor i 
teknologi 

Svensk 
Ekonom 
Personlig 
bankman 

Svensk 
Sjuksköterska 
Ögonsjuksköterska 

Svensk 
Ekonom 
Egen företagare 

Eritrean 
- 
- 

Kurd 
Civilingenjör 
Taxichaufför 

Turk 
- 
Barnskötare 

Polsk 
- 
Bokföring 

Pappa bakgrund 
Studier 
Yrke 

Finsk 
Civilingenjör 
Civilingenjör 

Svensk 
Civilingenjör 
Marknadschef 

Svensk 
Civilingenjör 
Civilingenjör 

Svensk 
- 
Anställd på 
familjeföretag 

Eritrean 
Läkare 
- 

Kurd 
Apotekare 
Apotekare 

Turk 
- 
Restaurangägare 

Kurd 
- 
Bilmekaniker 

Intressen Innebandy, 
fotboll 

Segling Dans Handboll, 
vänner 

Vänner Vänner Vänner Vänner, 
musik 

Pratar om skola 
hemma 

Mycket om vad 
som händer, 
mindre 
prestation 

Mycket om vad 
som händer, 
mindre 
prestation 

Mycket om vad som 
händer, mindre 
prestation, 
gymnasieval 

Mycket om vad 
som händer, 
inget om 
prestation 

Mycket om 
prestation, 
betyg 

Mycket om 
prestation, 
betyg 

Mycket om 
prestation, betyg, 
lyckas i 
framtiden 

Mycket om 
vad som 
händer, 
prestation, 
betyg, 
gymnasieval 

Pratar om skola med 
vänner 

Mycket om vad 
som händer, 
mindre 
prestation 

Mycket om vad 
som händer, 
gymnasieval 

Mycket om vad som 
händer, gymnasieval 

Mycket om vad 
som händer, 
mindre 
prestation 

Ingenting Ingenting Ingenting, ibland 
prestation 

Inte mycket, 
gymnasieval 

Pratar om skola med 
annan 

SYV SYV SYV, mormors man SYV, mormor SYV, 
klassmentor 

SYV SYV SYV 

Gymnasieval         
Nuvarande betyg A och B A och B B och C A och B D och E D och E B och C C och D 
Information om val SYV, prova på-

dag, öppet hus 
SYV, prova på-
dag, öppet hus, 
syster 

SYV, prova på-dag Prova på-dag, 
vänner 

SYV, vänner Vänner Öppet hus, 
vänner 

SYV, prova 
på-dag, öppet 
hus, bror 

Vald utbildning Natur Natur Natur Sam 
internationell 
politik 

Sam beteende Sam beteende Natur Estet/musik 

Motivering Bred utbildning, 
bra för 
akademiska 
studier, gillar 
matte 

Bred utbildning, 
bra för 
akademiska 
studier 

Bred utbildning, bra 
för akademiska 
studier, gillar inte SO 

Gillar SO, 
känner ingen 
som valt det, får 
göra resa till u-
land i åk 3 

Gillar SO, 
psykologi, 
gillar inte 
matte 

Gillar SO, 
psykologi, 
gillar inte 
matte 

Bred utbildning, 
bra för 
akademiska 
studier, gillar 
matte 

Gillar musik 

Vald skola * R R R R J J J I 
Motivering Nära hemmet, 

många äldre 
vänner där, 
brorsan går där, 
träffa nya 
människor 
etablerad skola 

Nära hemmet, 
många äldre 
vänner där, 
träffa nya 
människor, fin 
skola 

Nära hemmet, 
många äldre vänner 
där, träffa nya 
människor 

Nära hemmet, 
många äldre 
vänner där, 
träffa nya 
människor, fin 
skola 

Bra rykte, kul 
att gå i stan, 
känner många 
äldre vänner 
där, känner 
många som 
valt samma 
skola 

Kul att gå i 
stan, känner 
många äldre 
vänner där, 
känner många 
som valt 
samma skola, 
populära går 
där 

Kul att gå i stan, 
känner många 
äldre vänner där, 
känner många 
som valt samma 
skola 

Brorsan går 
där, kul att 
träffa estetiskt 
folk, fin skola 

Huvudman Kommunal Kommunal Kommunal Kommunal Friskola Friskola Friskola Friskola 
Åsikt om huvudman Kommunala: 

etablerade 
Friskolor: 
oseriösa 

Kommunala: 
bättre, större, 
mer etablerade, 
man är med 
anonym 
Friskolor: 
mindre, alla 
känner alla 

Förstår inte 
skillnaden 
Kommunala: 
etablerade 
Friskolor: vet inte 

Spelar ingen roll 
Kommunala: 
etablerade 
Friskolor: dåligt 
rykte 

Spelar ingen 
roll 
Kommunala:- 
Friskolor: 
mamma gillar 
inte dem, 
yngre lärare 

Spelar ingen 
roll 
Kommunala: 
Friskolor: 
moderna, 
yngre lärare 

Spelar ingen roll 
Kommunala: - 
Friskolor: 
moderna, 
genuina, 
nytänkande, 
yngre lärare 

Spelar ingen 
roll 
Kommunala: 
- 
Friskolor: 
moderna, 
nytänkande, 
yngre lärare 

Framtid         
Drömmar Resa, plugga 

vidare 
Jobba, flytta till 
Göteborg, bli 
ekonom, tjäna 
mycket pengar 

Resa, dansa, 
civilingenjör 

Resa, plugga, ta 
över familjens 
företag 

1-2 år ledigt, 
resa och jobba, 
plugga vidare 

1 år ledigt, 
resa och 
jobba, 
psykolog eller 
socionom 

1 termin ledigt, 
jobba, 
civilingenjör 
inom industriell 
ekonomi 

Försörja sig 
på egen 
musik, jobba 
med musik 

Fortsatta studier 
 

JA, ej 
matte/fysik, 
internationellt 
 

JA, ekonomi, 
Chalmers 

JA, inom natur, 
civilingenjör, i 
Sverige 

JA, ekonomi, 
kemi, i Sverige 

JA, studier 
som innebär 
kontakt med 
människor, i 
Sverige 

JA, psykolog, 
socionom, i 
Sverige 

JA, civilingenjör 
inom industriell 
ekonomi, nära 
Uppsala 

JA, inom 
musik, 
Sverige eller 
London 

Gymnasieutbildning i 
förhållande till framtid 

Bredare 
valmöjligheter, 
bra betyg, höga 
ambitioner 

Bredare 
valmöjligheter, 
bra betyg, höga 
ambitioner 

Bredare 
valmöjligheter, bra 
betyg, höga 
ambitioner 

Öka 
medförståelsen 
för människor, 
bra betyg, höga 
ambitioner 

Tar en sak i 
taget, vill ha 
kul 

Vill ha kul, 
bra betyg, 
höga 
ambitioner 

Bredare 
valmöjligheter, 
bra betyg, höga 
ambitioner 

Tar en sak i 
taget, vill ha 
kul, lära sig 
mycket nytt 


