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Varför ska jag lämna? 

Grundskoleelevers upplevelser och reflektioner av att stanna kvar på 
skolor i utsatta områden 

Sammanfattning 
Syftet med studien var att undersöka hur elever upplever och reflekterar om att stanna kvar på en skola 
med så kallat ”dåligt rykte”, trots att de har rätten att välja skola i ett annat område. För att få fram 
elevernas upplevelser och reflektioner har vi utfört kvalitativa semistrukturerade intervjuer. 
Intervjuerna har transkriberats och analyserats med hjälp av fenomenologi som teoretisk ansats. 
Intervjuerna visade att alla elever trivs i den undersökta skolan och de upplever inte att skolan är sämre 
än andra skolor. Faktorer som trygghet, hemkänsla, gemenskap och socialt nätverk lyfter eleverna 
fram som det viktigaste om skolan och området. Resultatet visade även att eleverna inte byter skola 
eftersom de känner sig oroliga över att dömas utifrån var de bor och på så sätt inte få likvärdig 
bemötande av lärarna och de andra eleverna. Slutsatsen är att eleverna inte upplever att ett skolbyte är 
nödvändigt i och med att de upplever sig gå på en bra skola som präglas av stark gemenskap och 
trygghet. 

 

Nyckelord 

Segregering, Likvärdighet, Valfrihet, Utsatta områden. 
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Förord 
Vi båda är uppväxta i olika förorter och har båda upplevt allt det positiva förorten har att erbjuda. Vi 
har tillsammans under 3 år studerat tillsammans och på så sätt lärt känna varandra. Vi har båda ett stort 
hjärta för förorten och vi vill belysa allt det positiva med dessa områden. Vi vill tillägna denna studie 
till alla barn som bor i utsatta områden i samhället som dagligen handskas med utanförskap och 
segregation. Vi vill tacka alla informanter för deras medverkan i våra intervjuer. Vi vill framförallt 
tacka vår kunniga handledare Nihad Bunar för det arbete han lagt ner på studien. 

Tack till förorten och våra barndomskvarter som gjort oss till de vi är.  

Zlatan Ibrahimovic: Man kan ta en person ifrån förorten, men man kan aldrig ta förorten ifrån 
personen. (Ibrahimovic & Lagercrantz, 2011) 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Vi började arbetet av att prata ihop oss om hur ofta vi skulle ses och hur vi skulle fördela arbetet. Vi 
var båda överens om att vi skulle ses i princip varje dag som en helt vanlig arbetsvecka. Vi började 
med att skapa ett delat dokument där vi båda kunde gå in och se den andres ändringar för att diskutera 
vad som var bra och vad som var mindre bra. Vi har båda skrivit texten under varje rubrik och 
tillsammans granskat arbetet. Vi har gjort allting i samma utsträckning och båda har haft synpunkter 
på allt som skrivits. Vi har tillsammans genomfört transkribering av vårt datamaterial för att få fram 
resultatet och därefter har vi analyserat det.  
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Inledning 
“Som en pojke från ett socialt utsatt område kan det vara svårt att integrera med andra utanför sin 
ort. Pojken känner inte sig som en del av samhället. Pojken har under sin uppväxt känt att han inte 
velat lämna sitt område, han trivs i att gå i skola där. Han har levt med en ständig oro om vad andra 
ska tycka om honom utanför området, och hur han kommer att behandlas av elever i andra skolor.” 
(D. Aziz, personlig kommunikation, 2 oktober 2017). 

Det som förklaras om pojken är den upplevelse vi författare känt under vår uppväxt. Våra barndoms 
upplevelser och känslor har idag förvandlats till kunskap, och med den kunskapen väljer vi idag att 
skriva om den negativa bild som många idag upplever om sitt älskade område. 

Utgångspunkten för denna studie är tre interrelaterade fenomen, här presenterade genom begrepp: 
segregation, likvärdighet och valfrihet. Segregationen handlar i den enklaste formen om 
bosättningsmönstret bland olika grupper som delar samma sociologiskt relevanta kategorier som 
etnicitet, nationellt ursprung, socioekonomisk bakgrund och även ålder (Kallstenius, 2010). När 
många individer med den gemensamma nämnaren av att ha fötts i ett annat land utgör merparten av 
befolkningen i ett område och den lokala skolan så händer det inte sällan att det området och den 
skolan i massmedier och även politik stämplas som segregerade, invandrartäta, marginaliserade och 
socialt utsatta (Bunar, 2010).   

Likvärdighet är ett centralt begrepp i den svenska skolans strävan efter att bli en skola för alla. Efter 
flera decenniers satsningar, reformer, nya policydokument och projekt kan man fråga sig hur likvärdig 
den svenska skolan egentligen är. Skolverket (2017) understryker att alla elever i Sverige enligt lag har 
rätt till en likvärdig utbildning. Var eleven bor och under vilka sociala och ekonomiska 
hemförhållanden ska inte få spela någon roll för utbildningens kvalitet. Den ska vara lika hög i hela 
landet och för alla elever (Skolverket, 2017).  

Rätten att välja skola, som infördes 1992 (Bunar, 2009), har ofta pekats ut som en bidragande faktor 
till ökad segregation och därmed minskad likvärdighet i landets skolor (Trumberg, 2011). En av 
reformens bärande tankar var dock just att komma åt den boendebetingade segregationen, genom att 
möjliggöra för barn från utsatta områden, vars föräldrar inte kunde eller inte ville flytta från området, 
att gå i en annan skola än den närmaste. Forskningen och utvärderingar har dock visat att barn från de 
socialt mest väletablerade familjerna tenderar att lämna de mest utsatta skolorna, medan nyanlända 
och barn med arbetslösa föräldrar tenderar att vara kvar (Kallstenius 2010). Den stora 
elevomflyttningen och lägre betygsprestationer i kombination med områdets sämre status ger upphov 
till skolans dåliga rykte. Ryktet är att uppfatta som hårdvaluta på den konkurrensutsatta 
skolmarknaden och ju sämre rykte en skola har desto fler elever vill söka sig bort och färre vill söka 
sig till en sådan skola (Ambrose, 2016). 

Dessa tre moment – segregation, likvärdighet och valfrihet – utgör således grunden för hela studien. 
Vi kommer att empiriskt och analytiskt fördjupa oss i hur 6 elever i 1 skola som befinner sig i 
skärningspunkten mellan krafter från dessa tre fenomen, uppfattar och erfar sitt område, skola, det 
faktum att många väljer bort skolan och inte minst hur de själva förhåller sig till valfriheten och dess 
konsekvenser för deras egen likvärdighet. Följande bild illustrerar studiens design. Se Figur 1. 
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Figur 1. 

Denna studie är betylsefull för både skolan och även fritidsverksamheten då vår proffesion ska 
behandla ett samspel mellan dessa olika delar av skolan. De upplevelser alla elever har på skolan 
kommer de förmodligen känna även under fritidshemmet. Likvärdighet är ett fenomen som båda 
verksamheterna bör sträva efter lika mycket. Dock har vi valt att fokusera på hur skolan påverkas av 
vår problematisering. 

 

Bakgrund av centrala begrepp 

Utsatta områden 

Det finns många olika begrepp för dessa områden, som till exempel socialt utsatta, segregerade, 
invandrartäta eller underprivilegierade. Alla dessa begrepp betyder en och samma sak, områden med 
majoriteten av befolkningen av familjer med invandrarbakgrund och låg socioekonomisk position i 
samhällsklasserna (Bunar, 2009).  

Nationella operativa avdelningen (NOA, 2015) beskriver att det i Sverige finns 53 utsatta 
bostadsområden som klassas och rubriceras som utsatta eller särskilt utsatta. Dessa områden klassas 
direkt efter socioekonomiska faktorer som boendesegregation och stor arbetslöshet både bland vuxna 
och ungdomar. Ett utsatt område definieras som ett avgränsat geografiskt område som präglas av en 
låg socioekonomisk status samt att det lokala samhället är influerat av fattigdom (NOA, 2015). 

Det fria skolvalet  

Fram till 1992 hade Sverige ett annat skolsystem än dagens, som innehar att alla elever tilldelades en 
plats i den kommunala skolan i sitt upptagningsområde. Året 1992 infördes reformen och rätten att 
välja skola. Fristående skolor kunde etablera sig och föräldrarna fick möjlighet att sätta sina barn i 
antingen kommunala eller fristående skolor i andra områden än där de både (Ambrose, 2016).  Tanken 
med reformen var att möjliggöra för både vårdnadshavarna och eleverna att bestämma vart de vill 
placera sina barn i skolan. (Trumberg, 2011).  
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Territoriell stigmatisering 

Enligt Goffman (2011) kommer “stigma” från den grekiska betydelsen för märke. En stigmatiserad 
individ anses vara annorlunda, utstött och andra har negativa uppfattningar om denna person. Den 
territoriella stigmatiseringen innebär att ett helt bostadsområde blir ”märkt” som annorlunda och 
sämre. Därmed löper både invånare och institutioner (till exempel skola) som kan kopplas till det 
stigmatiserade området och därmed löpa risken att själva drabbas av stigmatiseringen (Bunar & 
Sernhede, 2013).  

Närhetsprincipen 

I dagens system är närhetsprincipen en central utgångspunkt, Skolverket (2016) förklarar att denna 
princip bygger på att elever blir placerade i den grundskola som ligger närmast elevens hem. Det är 
kommunen som avgör hur många elever som får plats på skolorna och kommunen ska i första hand 
utgå från vårdnadshavarens önskemål, men önskemålet får inte gå ut över ett annat barns rätt till en 
skola nära hemmet. Ibland finns det fler skolor som av kommunen anses vara nära hemmet och 
närhetsprincipen innebär inte i varje fall att ett barn blir placerat i den skolan som är närmast hemmet. 
(Ambrose, 2016). 

Stannare 

”Stannare” är den benämning vi kommer att använda oss av i studien för att beteckna de elever som 
aktivt valt att stanna kvar på den undersökta skolan i ett utsatt område (Ambrose, 2016). Motsatsen är 
begreppet ”väljare”, alltså de som aktivt använt sig av valfriheten och sökt sig till en annan skola 
utanför området.  

 

 

Tidigare forskning 
Ambrose (2016) beskriver att reformen under början av 1990-talet marknadsanpassade skolsystemet 
då både kommunala och fristående skolor fick möjlighet att erbjuda fler och olika utbildningar och 
inriktningar för att kunna locka till sig fler elever. Reformen anses enligt Lundahl (2007) vara mer av 
ett teoretiskt beslut än ett forskningsbeslut, reformen var fullt obeprövad och kan då ha gynnat de 
priviligierade familjerna och samtidigt ökat skolsegregationen. Kvantitativt inriktad forskning om 
valfriheten inom skolan visar att skolsegregationen har ökat. Andersson (2012) förklarar hur skolor i 
socialt utsatta områden med stor majoritet av befolkningen med utländsk bakgrund automatiskt blir 
bortvalsskolor. Dessutom visar Trumbergs avhandling Den delade skolan (2011) att skolsegregationen 
är en konsekvens av att de olika skolorna konkurrerar ut varandra. Slutligen konstaterar Trumberg 
(2011) att skolsegregationen ökar snabbare är boendesegregationen.  

Vidare nämns det i den svenska forskningen att en del familjer i socioekonomiskt utsatta områden 
väljer att flytta deras barn till skolor där majoriteten av eleverna är medelklass-svenskar (Bunar, 2005) 
Det handlar alltså om att dessa familjer har en viss tro eller hopp om att svenska vänner är lösningen 
för att öka språkkunskaperna och en bättre skolgång samtidigt som de är omedvetna om att tryggheten 
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förminskas och att utanförskapet ökar (Bunar, 2005). Till skillnad från “stannarna” där Reay (2011) 
beskriver ett begrepp som “sence of place”, en geografisk plats där man känner sig hemmastadd och 
trygg. Många väljer skolor i närområdet, dels för att det är nära och även för att de möjligtvis inte får 
plats på andra skolor eller inte känner behovet av ett skolbyte.  Ambrose (2016) belyser tre 
förhållanden som leder till skolsegregation. Boendesegregation, skolval och skolors val av elever. I 
och med närhetsprincipen som idag är aktuell påverkar boendesegregationen skolorna. 
Elevsorteringarna på skolorna påverkas av familjens olika socioekonomiska förhållanden och 
utbildning hos vårdnadshavarna. Många svenska privilegierade familjer är kunniga inom det svenska 
skolsystemet och väljer rätt skolor åt sina barn, i jämförelse med de familjer som inte har samma 
kunskap som krävs för att kunna göra dessa val. Dessa accepterar och nöjer sig med den så kallade 
närhetsprincipen (Andersson, 2012). Alla de områden som redan har dåligt rykte får konsekvensen av 
att även skolan får ett dåligt rykte, vilket bidrar till att skolan blir “mindre attraktiv”. Detta kallas 
geografisk inlåsning, vilket även kan vara en anledning till den ökade skolsegregationen (Reay, 2011). 
Bunar (2005) förklarar vidare hur den etnifierade urbana fattigdomen och arbetslösheten skapas 
genom diskriminering och stigmatisering. Den arbetslöshet som finns i många områden präglas av 
invånare av utländskt ursprung och det visar den etnifierade fattigdomen i Sverige. Med den 
etnifierade urbana fattigdomen vill Bunar (2005) belysa en diskriminering på arbetsmarknaden mot de 
utrikesfödda. På grund av stigmatiseringen avskiljs många invånare från resten av samhället, 
exempelvis genom tidningsartiklar eller allmänna fördomar (Bunar, 2005)   

Andersson (2007) påpekar att det i många västerländska länder precis som i Sverige finns stor 
problematik kring jämlikhet och social rättvisa för människor med en annan etnisk bakgrund än 
svensk, många riskerar att bli socialt exkluderade från samhället (Andersson, 2007). Det finns enligt 
den svenska forskningen en rad olika anledningar till varför vissa elever väljer att stanna kvar på de 
lågpresterande skolorna i utsatta områden. Enligt Bunar (2010) är en av de största anledningarna 
önskan att behålla sin vänskaps- och umgängeskrets. Även trygghetsfaktorn visar sig vara avgörande 
för att stanna kvar i de utsatta skolorna.  

Janson (2015) framhåller i sin forskning att resultatspridning mellan skolor i Sverige kan skilja sig åt. 
De bättre skolorna kan ligga på samma höga nivå i över tjugo år medan de sämre presterande skolorna 
endast får sämre förhållanden. Detta blir då konsekvensen av det fria skolvalet då de bättre eleverna 
från utsatta områden lämnar till nya skolor som resulterar i att statistiken för de priviligierade skolorna 
höjs. Resultatspridning förklaras som en anledning till en ökad skolsegregation. Faktorer som bidrar 
till denna utveckling förklaras av Jansson som att den ena faktorn handlar om segregation som bottnar 
i elevernas socioekonomiska bakgrund. En annan faktor är studiemotivationen vilket även kan 
benämnas som dold segregering.  

Forskning om vårdnadshavarnas ansvar i mångkulturella områden om val av skola beskrivs som att 
vårdnadshavare har teoretiskt fler val att välja mellan men väljer i slutändan oftast den lokala skolan 
eftersom att det är en brist på platser i andra skolor eller för att dom vill undvika risken av att behöva 
vara utanför sitt egna område då de inte känner sig hemma. Vårdnadshavare i olika länder har olika 
synvinklar på effekterna av skolbytet. Familjer med sämre socioekonomiska förhållanden i de lägre 
arbetarklasserna för ofta med sig olika perspektiv och orosmoment på skolsystemet kring valen de gör 
för sina barns framtid. Detta är en av konsekvenserna av den lägre sociala statusen vårdnadshavarna 
har (Reay 2014). En annan anledning anses vara den fysiska närheten till de skolorna med minst 
avstånd från hemmet. En aspekt av denna anledning kan vara att vårdnadshavarna inte har tiden, 
ekonomin eller lust för att bidra till en längre resa (Zanten, 2007). 
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Syfte och frågeställningar  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka och belysa elevers upplevelser av att stanna kvar på en skola 
som av andra elever bortprioriteras och även reflektioner om hur elevernas framtid kan påverkas av att 
stanna kvar på skolan. 

 

Frågeställningar 
• Vad har eleverna för upplevelser av att stanna kvar på skolor som av andra bortprioriteras? 

• Vad upplever eleverna att de finns för för- och nackdelar av att vara kvar på skolan? 

 

Teoretiskt perspektiv 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för arbetets teoretiska ansats. Alla de överväganden inom 
kapitlet ska redogöra för den metod och ansats som varit i fokus under arbetet och insamlandet av 
empirin. Under arbetsprocessen kommer grunden vara att undersöka elevers olika upplevelser av att 
stanna kvar på en skola i ett utsatt område. Utgångspunkten är ifrån elevernas erfarenheter och 
upplevelser. 

 

Fenomenologi 
Inledningsvis bör det förtydligas att det inom fenomenologin finns flera olika inriktningar, där många 
har Edmund Husserls (1859–1938) olika verk som utgångpunkt. Husserls klassiska fenomenologi 
syftar i denna bemärkelse till att finna ett subjekts livsvärld. Alltså hur detta subjekt upplever 
“vardagsvärlden” (Thomassen, 2007). Detta kan beskrivas som att det man ser och upplever inte 
nödvändigtvis behöver vara sant. Det insamlade materialet består av upplevelser som vi vill ska spegla 
elevernas perspektiv, varför tycker denna elev som den gör? Det som framträder är det som är viktigt 
för oss, alltså ett fenomen upplevelsen som vi försöker att framföra med tolkning (Szklarski, 2009). 
Fenomenologin söker beskriva en persons livsvärld eller upplevelser och Husserl menade att 
forskarens personliga inblandning och förkunskap ska undvikas. Fokus för det fenomenologiska 
perspektivet ska vara att betrakta världen konkret som den upplevs och erfars från den enskildes 
subjektiva uppfattning. Med Husserls fenomenologi är inte den primära uppgiften att tolka en 
upplevelse, utan den primära uppgiften är att presentera en livsvärld precis som den upplevs utan 
några nya omtolkningar. Det är viktigt att poängtera att den som ställer frågorna kommer att bli en del 
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av informantens livsvärld (Larsson, 2005). Husserls arbete utvecklades vidare av bland annat Sartre 
(1905–1980) och Heidegger (1889–1976) som var ganska tvivlande till Husserls traditionella 
fenomenologi om att sätta sin förförståelse åt sidan. Heidegger menar till exempel att forskaren 
påverkar världen och kan inte undvika sitt medverkande i det som undersöks. Därför har vi valt att 
inspireras och fokusera på Heideggers senare fenomenologi (Smith, Flowers & Larkin, 2012). Detta 
innebär att fokus för studiens ligger vid att vi som skriver studien är medvetna om att vår medverkan 
kan påverka resultat både positivt och negativt. Det som vidare ska framföras i vår studie är att vi 
framhäver “essens” alltså det oföränderliga inom upplevelsen. Fenomenologin syftar till att lyfta fram 
det centrala (essensen) om ett upplevt fenomen. Fenomenologin för oss som studerande kommer 
behandla den förförståelse vi har om ett fenomen, och även hur vi ska försöka undvika att den inte får 
påverka undersökningen för mycket (Szklarski 2009). Larsson (2005) förklarar att forskaren med ett 
induktivt förhållningssätt kan studera ett fenomen helt utan förförståelse och hypoteser där begrepp 
och teori direkt växer fram ur arbetet längs hela processen, vilket kan sägas vara den kvalitativa 
forskningens styrka.  

 

Kritik mot fenomenologi 

Kvale & Brinkmann (2014) beskriver hur man inom fenomenologin arbetar efter att sätta sin hypotes 
och förförståelse åt sidan för att framhäva en opartisk beskrivning av ett fenomen, vilket innebär att 
man kritiskt ska granska sin förförståelse, och på det här sättet är förförståelsen inte helt frånvarande. 
Kritiken mot fenomenologin anses av Kvale & Brinkmann (2014) vara att det inte ligger i människans 
naturliga förmåga att sätta sina förutfattade meningar och förförståelse åt sidan. Även om de 
förutfattade meningarna granskas kritiskt så är de inte fullt fria från människans tolkningar. Det som 
beskrivs med denna kritik är att det kan vara omöjligt att undvika att tolka det som ska beskrivas. Hur 
mycket kan forskaren tolka sitt innehåll och ändå kalla det fenomenologi? Vi kommer som tidigare 
nämnt att fokusera på en Heidegger variant där vi är medvetna om konsekvenserna av vår medverkan.  

Förförståelse 

Genom fenomenologisk ansats skall man under forskningens gång inte ha någon förförståelse sett till 
Husserls tidiga fenomenologi, dock bör forskaren enligt Kvale & Brinkman alltid utgå från en viss 
tidigare erfarenhet, övertygelse eller värdering när man ska tolka viss empiri. Alltså ska forskaren 
grunda sin tolkning på sin förförståelse. Av den anledningen har vi fått uppfattningen av att det är av 
viktigt att just vår etniska bakgrund och förförståelse kommer spela en viss roll inom vår studie. 
(Kvale & Brinkmann, 2014). En stor del förförståelse har vi i det berörda ämnet då vi både erfarit och 
stått framför likadana val som de berörda eleverna gjort. Vi har båda erfarenhet av att studera på en 
skola i ett utsatt område. En stor nackdel kan dock vara att forskaren på förhand kan erfara sig kunna 
all respons redan innan forskningen och ta en del svar som givna (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots 
de förutfattade uppfattningarna fann vi mycket vi inte visste om. Denna aspekt har under intervjuerna 
hjälpt oss att ställa frågor som vi anser andra forskare möjligtvis inte kommit på att ställa. 
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Metod 
Under följande del kommer vi att behandla studiens empiriska aspekter, metod, urval avgränsningar, 
genomförande, databearbetning, analysmetod, forskningsetiska överväganden och slutligen studiens 
kvalité 

 

Val av metod 
Vi har valt att använda oss av kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Då vi känner att denna metod är 
mest anpassande till vår studie, eftersom vi vill höra elevernas resonemang kring valet att stanna kvar 
på denna skola. Vi kom fram till bäst resultat genom att ha gett utrymme för den intervjuade att svara 
fritt med egna ord och reflektioner. Frågorna ställdes inte i en bestämd ordning, utan i den ordning 
som passade bäst för situationen. För att lyckas med bra kvalitativa intervjuer så har vi inte avbrutit 
eleverna under intervjuns gång, även om vi hamnat utanför syftet och studiens frågeställningar så har 
informanten fått prata klart. Eftersom att vi inte ville att informanten skulle känna någon form av 
stress utan snarare bekvämlighet under intervjuns gång. (Kvale & Brinkmann, 2014). En stor styrka 
med den kvalitativa metoden beskriver Kvale & Brinkmann (2014) att det blir en större helhetsbild av 
det studerande så att även förståelsen ökar. Vidare beskriver Kvale & Brinkmann (2014) att en stor 
svaghet kring den kvalitativa metoden är att den väldigt lätt blir subjektiv, detta kan beskrivas i att 
undersökningen bygger på egna uppfattningar. (Kvale & Brinkmann, 2014) Vi skapade oss en full 
förståelse genom att använda en fenomenologisk ansats, eftersom att det är elevernas upplevelser och 
reflektioner som har varit det relevanta i empirin (Patel & Davidsson, 2001). Intervjufrågorna 
anpassades till vårt syfte och våra frågeställningar. 

 

Urval och avgränsningar 
De kvalitativa intervjuerna gjordes på en grundskola i ett utsatt område. Sedan tidigare hade vi skapat 
kontakt med en lärare på skolan, vilket kom att underlätta undersökningen. Samtliga elever i årskurs 
nio hade en utländsk bakgrund, vilket innebär att de antingen själva har invandrat eller har båda sina 
föräldrar som utrikes födda. Vi valde 6 informanter på grund av att vi ville ha lika många 
medverkande flickor och pojkar i intervjuerna. Av de 53 utsatta områden som beskrivs i inledningen 
stack en skola ut. En skola som fått ta emot en hel del kritik i media, det gjorde oss nyfikna att besöka 
just denna skola. Fördelen var även att vi hade en kontakt på denna skola. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Intervjuerna har gjorts med sex elever på en skola som uppmärksammats den senaste tiden på grund av 
låga betyg och stökig miljö. Både flickor och pojkar har intervjuats, alla informanter är mellan fjorton 
och femton år gamla och går i årskurs nio. Anledningen till denna årskurs var för att vi ansåg att 
eleverna i denna ålder är gamla nog för att ha upplevt och har förmågan att reflektera om detta 
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fenomen. Ca åttio procent av eleverna på denna skolan avslutar årskurs nio utan att vara godkända i 
alla ämnen. Hela trettio procent av lärarna på skolan har inte behörighet att undervisa. 

 

Genomförande 
Vi kontaktade skolan och berättade hur vi hade tänkt gå tillväga. Efter att ha fått rektors godkännande 
besökte vi skolan där vi fick möjligheten att besöka en klass under deras lektionstid för att informera 
om vår studie. Vi förklarade att det handlade om enskilda intervjuer som inte skulle ta mer än trettio 
minuter per person. Läraren i klassrummet erbjöd sig att vara kontaktperson och var sedan till stor 
hjälp under hela vår vistelse på skolan. Denna lärare valde sedan ut sex elever efter våra kriterier om 
att vi ville intervjua ”genomsnittliga” elever, alltså sådana som inte på något sätt utmärkte sig i 
relation till resten av klassen. Dessa elever fick sedan en blankett som de skulle ta med hem till 
vårdnadshavarna. Denna blankett utgjorde samtyckeskravet och en presentation av oss samt vårt 
arbete, därefter fick vi tillbaka dessa blanketter påskrivna och godkända av vårdnadshavarna.  

Alla intervjuer genomfördes i ett avskilt grupprum i skolan nära elevernas “klassrum”. Intervjuerna 
tog cirka trettio minuter per person att genomföra. En stor fördel är även att påbörja hela 
analysprocessen medan intervjun fortfarande är kvar i minnet, detta innebär att ju fler dagar som går 
desto mindre kommer att de som intervjuar att minnas (Patel & David, 2011). Vi bägge var ständigt 
aktiva under intervjuernas gång, då vi båda spelade in intervjun i form av ljudupptagning och 
antecknade i samma veva. Vi utgick från en intervjuguide som vi skrivit ihop men vi ställde även 
följdfrågor. Vi kände att allt flöt på fint samt att eleverna inte kände sig obekväma med 
ljudupptagning. När vi var klara med intervjuerna så tackade vi eleverna för att de ställt upp och även 
en av lärarna på skolan som frivilligt ställde upp som kontaktperson. Hela processen med 
genomförandet. 

 

Databearbetning och analysmetod 
När man arbetar med kvalitativt material genom endast anteckningar får man oftast ihop ett flertal 
sidor av empiri som i efterhand kan anses som svårt att bearbeta (Ahrne & Svensson, 2011). Därför 
var det relevant att använda sig av ljudupptagningar och inte enbart anteckningsblock. Fördelen med 
att använda sig av ljudupptagningar är att forskare då direkt och ordagrant kan lyssna på exakt vad det 
är informanten egentligen sagt (Bryman, 2011). Transkribering användes som hjälpmedel för 
behandling av insamlat ljudmaterial då vi sökt att uppnå tydligast möjligt och hanterbart material, 
transkribering användes även för att slippa förlita sig på enbart anteckningar. Den form utav 
transkribering vi valt att behandla kan kallas formell transkribering då vi ansåg att detaljerat 
ljudupptagning i form av andningar och “eh” eller “mm” inte var speciellt nödvändigt för vår analys. 
Bryman (2011) betonar även att exakta talspråk eller språkliga uttrycksformer kan skapa en upplevelse 
kring att informanten framstår som “dum”. Transkriberingen har genomarbetats noggrant för att 
undvika missuppfattningar eller misstolkningar. Under transkriberingen valde vi att anpassa och 
justera språket en del så att studien skulle underlätta för oss. (Ahrne och Svensson, 2011)  

Då vår utgångspunkt är från ett fenomenologiskt perspektiv har vi valt att använda oss av Szklarskis 
(2009) påstående om att fenomenologin är bäst fungerande då forskaren arbetar med mindre 
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omfattande empiriskt material. Analysen bygger på en del olika moment. Det ena momentet består av 
att vi efter transkriberingen gjorde en översiktlig genomgång av allt material för att få större inblick i 
hur relevanta de olika intervjuerna var i relation till det studien. Härigenom plockades allt som inte är 
relevant för studien bort. Sedan kodade vi texterna med benämningen “P” för pojke och “F” för flicka 
i syfte av att vidare organisera upp materialet. Nästa moment handlade om att komprimera innebörden 
av alla meningar för att få fram mer precisa svar och undvika upprepningar.  I det sista momentet 
arbetade vi vid att hitta just fenomenets centrala delar i form av “essens” som är fenomenologins 
huvudfynd, alltså de resultat som är oföränderliga i sammanhanget. Avslutningsvis hade materialet 
bearbetats till den grad där alla resultat var avgränsade och analytiskt väl användbara (Szklarskis, 
2009). 

 

Forskningsetiska överväganden  
Det finns fyra forskningsetiska krav som vi valt att förhålla oss till. Informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Vi informerade skolan och elevernas vårdnadshavare om syftet med vår studie genom 
samtyckesblanketten, som vi bad alla vårdnadshavare underteckna. Detta genom att dela ut blanketter 
där vårdnadshavarna samtycker att vi intervjuade deras barn. Vi gav utrymme för alla elever som ville 
ställa upp på en intervju. Informanten kunde när som helst avbryta sin medverkan. Eleverna fick även 
information om att de kommer vara anonyma under studiens gång. Vi var tydliga med att tala om att 
det insamlade materialet endast kommer att användas för detta examensarbete (Vetenskapsrådet, 
2017).  Vi har även använt oss av Kvale & Brinkmann (2009) som lyfter fram fler etiska 
överväganden. De olika faserna av studien kräver även olika typer av etiska överväganden. det 
behöver inte bara handla om samtyckeskrav och konfidentialitetskrav utan även krav på bekvämlighet 
hos informanterna. Det är av stor vikt att genomförandet av intervjun ska ske med största 
bekvämlighet för att minska all typ av stress samt obehag av olika former där informanternas egna 
självbild inte förändras. Därför är det även av stor vikt att ständigt fundera över vilka olika etiska 
problem som kan uppstå i varje fas av studien. Detta kan även beskrivas som att de etiska 
överväganden ständigt pågår hos forskaren och inte bara ett fåtal mindre etiska regler. Kvale & 
Brinkmann beskriver även ett par etiska krav som bör framföras i kvalitativa intervjuer. exempelvis 
bör ett krav vara att förklara för informanterna hur studien är uppbyggd samt vilka förutsättningar som 
är aktiva. Bland annat kan man förklara kring syftet med undersökningen. Dock kan det i enstaka fall 
vara en del problematik kring att fullt ut avslöja vad studien handlar om, vilket då inte gäller vår studie 
(Kvale & Brinkmann, 2009). 

 

Studiens kvalitet 
Vi känner att metoden kvalitativa semistrukturerade intervjuer var passande och aktuell för vår studie 
då vi var ute efter elevernas uppfattningar och upplevelser, vilket bäst kunde framföras i form av 
intervjuer. 

Nackdelarna med denna form av metod beskriver Trost (2010) som att kvalitativa data endast framför 
ett litet urval av informanter vilket medför att majoriteten av befolkningen inte representeras på ett 
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rättvist tillvägagångssätt och att många är skeptiska mot denna form. Intervju som metod kan 
förknippas med ett stort arbetsområde där mycket måste förberedas som exempelvis analys och 
transkribering för att sedan återberättas (Arne & Svensson, 2011).  

I den kvalitativa undersökningen som är av fenomenologisk ansats är det viktigt att säkerställa att de 
resultaten som redovisas utgår från essensen av fenomenet. (Kvale & Brinkmann 2011). Inom 
fenomenologin beskriver Larsson (2005) hur forskaren inom en intervju direkt är en del av 
informanternas livsvärld och kan påverka resultatet. Vi vill starkt betona att studiens kvalité höjdes 
avsevärt när vi presenterade oss och berättade om vår bakgrund. Att vi precis som informanterna är 
uppväxta i ett utsatt område och har resonerat precis som de när vi var i yngre dagar. På så sätt kunde 
eleverna slappna av och öppna upp sig mer, än om det som nämnt i en av intervjuerna “hade varit två 
killar från innerstan av svensk bakgrund”. Vi kände verkligen av att eleverna litade på oss fullt ut och 
kunde uttrycka sig om deras uppfattningar och upplevelser maximalt. De fanns en viss förförståelse 
från elevernas sida av att vi inte var där för att måla upp någon ytterligare dålig bild av området, utan 
snarare tvärtom, att få fram deras erfarenheter av att växa upp i området, gå i den lokala skolan och 
positionera sig i relation till skolvalfriheten. Under intervjuerna skapades ofta väldigt intressanta och 
reflekterande diskussioner där det mesta kändes relevant för oss intervjuare vilket även var uppskattat 
av eleverna. I efterhand berättade även eleverna att det knappt kändes som en intervju utan endast som 
en vanlig diskussion som lika gärna kunnat utföras av vänner i området. Vi har valt att besöka en skola 
och inte fler av den anledningen av att vi utifrån vår erfarenhet anser att de upplevelser som eleverna 
reflekterar över stämmer överens med de upplevelser som reflekteras i andra liknande utsatta områden 
i samhället. Vi valde att båda skulle medverka på alla intervjuer tillsammans eftersom att vi inte ville 
missa eller undvika några eventuella följdfrågor till skillnad från om vi hade utfört intervjuerna 
individuellt. (Kvale & Brinkmann 2011). 

 

Resultat och analys 
Resultatet av insamlad empiri kommer att redovisas med en nära tolkning som utgår från det 
fenomenologiska perspektivet. Som tidigare benämnts i ovanstående avsnitt omfattas resultatet av de 
deltagande elevernas egna uppfattningar och upplevelser av fenomenet kring att stanna kvar på en 
skola som av andra bortprioriteras precis som det upplevs av deltagarna i egen person. Resultatet 
kommer därmed att utgöras av både hela formuleringar samt ordagranna uttryck i form av citat. 
Mindre former av språkkorrigeringar har utförts då språket ska tolkas på ett lättare sätt samt att 
innebörden och sammanhangen håller ihop. Analysen kring empirin kommer att redovisas utifrån det 
valda teoretiska perspektivet samt den tidigare forskningen. 

Studien är baserad i ett utsatt område som präglas av en etnifierad urban fattigdom som skapas mellan 
den strukturella arbetslösheten samt stigmatisering och segregering (Bunar, 2005). Detta område samt 
skola har flertalet gånger målats upp negativt i media på grund av sin höga befolkning med utländsk 
bakgrund och mångkultur. Skolan ligger i nära anknytning med området och mesta delen av eleverna 
bor i närområdet.  
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Segregation och likvärdighet 
Genomgående under intervjuerna upplevdes och påvisades en väldigt likartad åsikt kring hur det är att 
bo i området. De var alla överens om att de trivs och är bekväma. Alla intervjuade belyser även 
gemenskapen och tryggheten som de största faktorerna till att de vill bo kvar samt att det kriminella 
och mindre bra som det skrivs om området i media endast är en “svartmålning”. En av de intervjuade 
flickorna berättade att kriminaliteten och stöket egentligen finns i alla områden i samma utsträckning 
men att det är väldigt sällsynt i området.  

Gönul, 15: Median målar upp området som att 

det kriminella är det enda som händer här. 

Informanterna hade en gemensam åsikt om att det inte finns något sämre med att bo i det här området i 
jämförelse med andra mindre segregerade områden. En stor grundpelare som uppmärksammades 
under intervjuerna var att kriminalitet endast fanns för den som söker efter den. Arbetslösheten i 
området är av stor betydelse. När de tillfrågade skulle berätta om deras syn på den stora arbetslösheten 
berättade de om segregation där de flesta vårdnadshavare som under de senaste 10–20 åren kommit till 
Sverige har med sig en utbildning som inte gäller i Sverige och därför inte har lust eller ork att börja 
om från grunden med att utbilda sig och därav accepterar slitande låg-inkomstjobb då man ofta även 
har med sig barn in till landet. De språkliga svårigheterna är även det en avgörande faktor. Många av 
dessa familjer placeras ofta i samma område och av den anledningen ökar även arbetslösheten i just 
det området. Det nämndes genom varje intervju hur många vårdnadshavare som har gett upp den egna 
skolgången på grund av att man kom till landet sent, och därav lägger mycket press och fokus på det 
egna barnets skolgång.  

Mehmet, 15: Även fast vi är utanför samhället, så håller vi ihop tillsammans och har en stark 
gemenskap.  

Idil, 15: Vi respekterar varandras kulturer här och delar med oss av de, men i andra skolor kan jag 
inte vara lika öppen med min kultur känns det som. 

Böhlmark, Holmlund och Lindahl (2015) belyser en stark faktor till skolsegregation som grundar sig i 
vårdnadshavarnas kunskap. Vi har tidigare beskrivit om att vissa vårdnadshavare byter skola för deras 
barn till en skola som de själva anser vara bättre, samt att de då tror att det handlar om en skola med en 
majoritet av medelklass svenskar som elever. Det är en stor skillnad om vi ser till de privilegierade 
familjerna som oftast besitter kunskap om vilken skola som verkligen är bättre respektive sämre 
(Bunar, 2010). Vårdnadshavarna från privilegierade familjer är medvetna om att det inte handlar om 
andelen svenskar som går i skolan, utan att det är faktorer som andel behöriga lärare och 
kunskapsresultat som speglar beslutet av skolvalet. De flesta eleverna talade om att det kan kännas 
orättvist eftersom de privilegierade familjerna har mer kunskap om de olika skolorna än vad deras 
familjer har. Och då en förtur till de bättre skolorna. I och med att de är ute i god tid.  

      Lawan, 14: Våra familjer har flytt från krig, och för de är det viktiga att gå i en skola. De vet 

inte att vissa skolor är bättre o andra sämre, för de är skola som skola, och egentligen borde de 
vara så. 

 
Ett av de gemensamma målen i alla skolor är att utbilda framtida goda medborgare. (Skolverket, 
2017). Varför ska då olika skolor konkurrera med varandra om elever, om det i slutändan ska utbilda 
goda medborgare oavsett skola? I själva verket borde det inte spela någon roll vilken skola man 
utbildar sig i (Skolverket 2017). Det kan beskrivas vara fel att elever i innerstaden ska känna att de har 
chans till en bättre utbildning, än de elever som går i skolan i utkanten av staden. Skolverket (2017) 
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beskriver hur alla ska vara lika mycket värda och ha lika mycket chans till en likvärdig utbildning 
(Skolverket, 2017). Samtidigt verkar det som att det fanns en del tankar med det fria skolvalet, vilket 
var att skolor skulle konkurrera med varandra och utbildningspolitiken verkade tro på att det är bra för 
skolväsendet och minskandet av segregationen (Trumberg, 2011) men det håller inte de intervjuade 
med om. De menar på att det är delvis det som skapat dessa rykten och fördomar.  

Mehmet, 15: Det är klart skolor blir sämre när de krigar efter varandras elever, en skola skickar folk 
till vår o de ger oss reklam för att vi ska gå till dem. 

De intervjuade anser att likvärdighet är när alla människor får en likvärdig utbildning, oavsett 
bosättning, bakgrund, etnicitet eller kön. Här kan man direkt se att dessa elever är välinformerade om 
styrdokumenten. Vissa av de intervjuade som valde att byta skola ansåg att de inte blev likvärdigt 
behandlade i den nya skolan, på grund av deras bakgrund och bostadsområde. De menade på att de 
inte blev korrekt betygsatta i vissa situationer, och att de ständigt jämförs med de “svenska” eleverna. 
Skolverket, (2017) betonar starkt att alla individer är lika mycket värda, det ska alltså inte spela någon 
roll vart individen är bosatt, vilken bakgrund en har, eller vilken etnicitet en tillhör. Trots att 
Skolverket påpekar detta starkt så är det motsatta upplevelser eleverna känner. Eleverna ansåg att de 
oftast väljer att stanna kvar eftersom de i denna skola tillhör en gemenskap där alla är från samma 
bakgrund och kan därför inte uppdelas eller jämföras med de “svenska” eleverna.  

Evin, 15: Hur vi ska kunna integreras med andra om vi alltid behandlas annorlunda, och när vi väl 
försöker de här då blir vi ändå utanför.de där är inte att integreras för mig. 

Alan, 15: Jag har en stark personlighet och kan motstå grupptryck, bara för att jag bor här betyder det 
inte att jag kommer bli kriminell. 

Många av de elever som bor i dessa multikulturella förorter har full inblick i hur media har målat upp 
bilden av dessa områden. De framhäver endast de negativa aspekterna som till exempel 
gängkriminalitet och utanförskap. Denna bild påverkar stort den befolkning som inte är bekanta eller 
tillhör dessa områden och dess uppfattning blir enkelt väldigt negativ, vilket i sin tur leder till att 
människor bedöms efter de område de är bosatta i. Territoriell stigmatisering påverkar direkt dessa 
“stannare” då de upplever känslan av att vara annorlunda och utanför så fort de lämnar deras bosatta 
områden och bemöter andra människor från andra områden och skolor. Dessa elever från andra skolor 
upplever området som mer utsatt än vad det redan är då de själva aldrig upplevt att vara från ett utsatt 
område (Goffman, 2011). Denna form av utanförskap är problematisk och skapar både en otrygg miljö 
samt ett sociokulturellt utanförskap för de elever som gör ett försök att byta skola. 

Alan, 15: Varför ska jag byta skola till en “bättre” skola när jag inte kommer behandlas som alla 
andra, jag väljer hellre att stanna kvar och behandlas bättre. 

Alla de intervjuade eleverna var överens om att de väljer att stanna kvar på skolan eftersom de inte vill 
förlora eller gå miste om sin vänskapskrets och sitt sociala umgänge. Det handlar om rädslan att lämna 
sitt område, sin skola och komma till en ny skola i ett annat område där de inte känner sig välkomna. 
Där de anser att det är tuffare för de att skapa sociala samspel med andra i och med de fördomar andra 
har för det området där de är bosatta.  

Dessa elever beskriver att det bästa sättet att klara sig i en skola utanför området är genom att anpassa 
sitt sätt att vara till det som av de andra anses vara normativt. De ska behöva tala på ett annorlunda vis, 
klä sig annorlunda samt bete sig annorlunda (Bunar, 2010). 

Gönul, 15: Varför ska man behöva ändra på sitt sätt att vara bara för att passa in, det tycker jag är fel. 

Sammanfattningsvis som det framgår av intervjuerna så trivs eleverna på de skolor som de stannat 
kvar på, skolan anses inte heller vara varken sämre eller bättre än vad andra skolor utanför området är, 
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olika faktorer som trygghet och gemenskap väger mer än att behöva ändra på sitt sätt att vara och bete 
sig. 

Valfrihet 
Eleverna ser inte skolan som dålig eller sämre än andra skolor, de håller med om att skolan anses vara 
lågpresterande, och det tycker informanterna handlar om att många inte bryr sig om utbildning. De 
tycker att de har duktiga lärare som verkligen brinner för yrket och för att lära ut, inte nog med det så 
ställer de även gärna upp för samtal när det kan tänkas kännas tufft. De är väl medvetna om det fria 
skolvalet men de flesta har inte tänkt på det, eftersom att de känner sig hemma i den aktiva skolan. De 
talar om att vissa elever bytt skola, då eftersom vårdnadshavarna anser skolan som lågpresterande. 
Men de flesta återvänder lika fort eftersom de inte vill anpassa sig till den omgivningen som finns där. 
De elever som lämnat skolan men som inte återvänt har oftast gjort det bytet på grund av andra skolor 
som lockar till sig elever med olika resurser, som erbjuden frukost på skolan eller utlämnade datorer. 
Huvudparten av de intervjuade är eniga om att den största anledningen till skolans dåliga rykte är på 
grund av andra människors fördomar om området. Ett bra förslag enligt en av flickorna kan vara att 
fler skolor gör studiebesök i olika skolor. På så sätt får många som har dessa fördomar besöka skolan 
och se hur det egentligen ser ut.  

Evin, 15: Att gå till skolan är för mig som att vara hemma, jag känner alla här och jag kan umgås 
med alla här, vi har en stark gemenskap. 

Den fenomenologiska ansats vi använt oss av utgår från människors upplevelser och reflektioner, 
under intervjuernas gång var det tydligt att eleverna målade upp en bild för oss hur deras upplevelser 
är kring skolan, valfrihet och framtid. De berättade om sina upplevelser utifrån deras erfarenheter och 
framförde det som ibland kan tyckas vara osynligt (Kvale & Brinkmann, 2009). De elever som valde 
att byta skola valde egentligen inte att göra det själva, utan det var vårdnadshavarnas val. Det 
beskriver Bunar (2010) om att det handlar om att vårdnadshavarna i hopp om bättre skola väljer att 
flytta deras barn till en skola med hög andel svenskar. Men det vårdnadshavarna inte är införstådda i är 
att det inte enbart handlar om hur hög andel svenska elever det är i skolan, utan det viktiga är 
elevresultaten och skolans kvalité.  

De intervjuade berättade om att det ofta är vårdnadshavarnas åsikt som väger mest när det gäller 
skolbytet då de ofta har med sig erfarenheter från andra delar av världen. Väldigt ofta var skolorna 
väldigt annorlunda och framför allt mycket strängare, av den anledningen som tidigare nämnt lägger 
de vårdnadshavare som gett upp hoppet om en egen skolgång väldigt mycket vikt och fokus på barnets 
skolgång och kan därav uppmärksamma de alternativa skolorna och dess marknadsföring för en bättre 
skolgång. En av de intervjuade eleverna berättade att hon bytt skola till en mer attraktiv på grund av att 
vårdnadshavarna ville det, men efter endast en halv termin valt att byta tillbaka på grund av att hon 
inte kände sig trygg med den sociala kretsen hon hamnade med på skolan. Eleverna betedde sig 
väldigt annorlunda och det märktes tydligt att inte många var sig själva, men försökte vara den 
personen de trodde alla andra ville att man skulle vara. 

Idil, 15: Här är alla lika och behandlas lika, men om jag byter skola måste jag ändra på mitt sätt för 
att behandlas som de andra. 

Zanten (2007) beskriver i sin forskning om hur vårdnadshavare från olika länder har olika synvinklar 
på effekterna av de olika skolbyten som sker för deras barn, i många fall är pressen så pass hög att 
valet av skola är högt betraktat och prioriterat. I väldigt många fall kommer vårdnadshavare från 
länder där majoriteten av barn inte ens har möjlighet att gå i skolan och därav spelar det för många 



15 
 

vårdnadshavare ingen roll vilken skola barnen hamnar i då vårdnadshavarna mestadels är tacksamma 
över att barnen överhuvudtaget har en skolgång. Precis som många av de intervjuade nämnde ligger en 
del press på denna typ av elever, samtidigt som vårdnadshavarna accepterat låginkomst löner med 
dåliga arbetstimmar så finns ofta inte möjligheten för vårdnadshavarna att hjälpa barnen med deras 
skolgång i form av läxor och stöd, då de vanligtvis själva inte förstår språket eller ens är hemma på 
grund av de arbetstimmarna de besitter (Zanten, 2007). 

Evin, 15: Mina föräldrar tror att alla skolor i Sverige är likadana, i vårt land var det knappt skola så 
de uppskattar skolgången här. 

Majoriteten av eleverna är införstådda med att deras framtid kan komma att påverkas av att stanna 
kvar i denna lågpresterande skola men samtidigt väger faktorer som trygghet, hemkänsla, gemenskap 
och socialt nätverk tyngre (Bunar, 2010). En av eleverna lyfter fram vikten av att vara trygg och 
bekväm i en skola, i och med att man spenderar fem dagar i veckan där. Eleven menar på att när hen 
vaknar vill hen känna sig glad och trygg till av att gå till skolan, om hen inte känner sig trygg så är det 
risk för att motivationen minskar fastän hen gjort ett skolbyte och lämnat den lågpresterande skolan. 
De vet att framtiden är viktig och kan komma att påverkas, men de måste även tänka på nuet och hur 
det känns för stunden.  

Mehmet, 15: Jag vet att min framtid kan bli bra även om jag går i en skola här, så länge jag kämpar 
hårt och inte ger upp. 

Många av eleverna skulle tänka sig kunna gå i en annan skola, men eftersom de är så bekväma och att 
det är så nära till skolan så känns det onödigt att byta skola. Detta kan kopplas ihop med Reay (2014) 
som beskriver “scene of place” som är en geografisk plats där man är som mest bekväm i detta fall det 
utsatta området. Han menar på att de flesta väljer att stanna på grund av närheten samt att de som vill 
byta skola oftast inte får plats på andra skolor och då handlar det om närhetsprincipen. Majoriteten av 
eleverna anser inte att skolan är dålig alls, vilket ryktet beskriver. Utan de menar på att det grundar sig 
i uppfattningen och ryktet om området, de menar med andra ord att man inte ska bedöma skolan 
utifrån vart den ligger. De intervjuade eleverna beskrev även ett fenomen kring hur lärarna på denna 
skola har en större och mer personligare kontakt med eleverna än vad det är på andra skolor de 
befunnit sig i då de försökt byta. Denna kontakt beskrivs även som mer ömsesidig. 

       Lawan, 14:  Här har lärarna bra kontakt med oss och vi kan prata om allt med dem, det kan man 
inte i andra skolor. 

Sammanfattningsvis som det framgår av intervjuarna så ville inte eleverna byta skola på grund av att 
de känner sig hemstadda och trygga i det område de bor i samt även för att slippa bli bedömda på 
grund av vilken bostadsort de kommer från samt att de inte känner en likvärdighet i en skola som 
många byter till. Eleverna känner inte att det är nödvändigt att byta skola då eleverna redan går på en 
bra skola som har en stark gemenskap och trygghet. Visserligen förklarade en del av eleverna att deras 
framtid kan komma att påverkas, men den skulle inte påverkas på grund av vilken skola de går på utan 
istället av det området de är bosatta i. 
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Diskussion  
Studiens syfte var att undersöka hur elever upplever valet av att stanna kvar på skolor som av andra 
bortprioriteras, och även reflektioner om hur elevernas framtid kan påverkas av att stanna kvar på 
skolan. Elevernas vårdnadshavare har även de ett visst ansvar i hela skolgången och hur framtiden kan 
komma att påverkas av beslutet av att stanna kvar på dessa skolor. Eleverna väljer självmant att stanna 
kvar på skolan, eftersom att de känner bäst trivsel och känner sig hemma här. De anser inte att skolan 
är sämre än vad andra skolor är. Valet av att stanna sker eftersom att de har en förståelse kring det 
utanförskap samt hur de inte kommer passa in ifall de byter skola. Majoriteten av elevernas 
vårdnadshavare har inte kunskapen om vilken grad skolorna skiljer sig åt, och av den anledningen har 
de inte agerat. Eleverna anser vidare att deras framtid kan påverkas av valet kring att stanna kvar, men 
inte en sådan påverkan som gör det svårt för de att lyckas inom skolan i framtiden. Däremot tror de att 
området de kommer ifrån kan påverka framtiden.  Ungdomarna upplever en trygghet att gå på en skola 
i det egna området, då eleverna betonar att de känner de flesta i området och att majoriteten av skolans 
elever är bosatta där. Det är enligt eleverna detta som skapar den starka gemenskapen på skolan och 
även området. Detta är den upplevelsen som starkast reflekteras bland eleverna, vi anser att denna 
upplevelse är grundpelaren för att stanna kvar på skolan. Eleverna tycker det är positivt att deras 
omgivning är mångkulturell, på så sätt kan de dela med sig av varandras kulturer och oftast relatera. I 
ungdomarnas upplevelser så anses de att eleverna bemöts och behandlas bäst i det området de kommer 
från, Det är den här reflektionen som inspirerade vår titel “Varför ska jag lämna?”. Eleverna går redan 
på en likvärdig skola. varför ska de riskera sin likvärdighet genom ett skolbyte? Dessa elever har 
hamnat i en skola i mitten av den triangel vi presenterade i inledningskapitlet då deras valmöjligheter 
har påverkats kring tryggheten av att känna sig hemma mitt i segregationen. Denna skola är 
bortprioriterad av samhället och när eleverna väl tar tag i valfriheten och väljer ett skolbyte så känner 
de inte sig längre väl eller likvärdigt behandlade i kontrast till de eleverna av etnisk svensk bakgrund. 
Hur kan det vara mer likvärdigt i en skola som anses vara mycket sämre? Om likvärdigheten som är 
ett krav i alla svenska skolor inte tas till vara så kommer inte valfriheten i ett segregerat område vara 
till någon nytta.  

Med andra ord kan det beskrivas som att det fria skolvalet ökat segregationen istället för att jämställa 
alla elever. Reformen som gick igenom under början av 1990-talet kan således kritiseras i koppling till 
vad Lundahl (2007) beskrev om att reformen inte var beprövad utan endast en teoretisk satsning. I 
slutet av dagen är det fria skolvalet inte ett fritt skolval för dessa elever som prioriterar likvärdighet, 
och den likvärdigheten finner de oftast i sina egna områden. Integreringen blir då väldigt svår för 
dessa elever vilket bidrar till segregationen. Detta kan kopplas till Andersson (2007) att det i Sverige 
finns en stor problematik med social rättvisa och jämlikhet för de med en annan etnisk bakgrund än 
svensk och hur de blir socialt exkluderade i samhället. Trots att Sverige är ett mångkulturellt land så 
har många problem med integrationen (Andersson, 2007). 

Jansson (2015) skriver om den resultatspridning som idag finns bland olika skolor. Denna spridning 
har påverkats av reformen av det fria skolvalet. Eftersom att de hög presterande eleverna på skolor i 
utsatta områden oftast söker sig till de bättre skolorna. Kvar i de drabbade skolorna blir de elever som 
är allt mer lågpresterande, vilket skapar en högre differens mellan dessa skolor och andra skolor. 
Alltså segregeras skolor och en marknad bland skolorna sätter fart. Där de bra skolorna lockar till sig 
de hög presterade eleverna från utsatta områden skolor, och lämnar de utsatta områdens skolor med de 
lägre presterande eleverna. Detta kan göra att vissa elever känner att de inte platsar i vissa skolor, och 
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det är inte ok. Det ska inte spela någon roll hur bra man presterar i skolan för att kunna valfritt byta 
skola. Ibland kan det kännas som att skolorna enbart tänker på deras status, och inte om eleverna 
framtid. Skolverket (2016) betonar starkt att skolans uppgift är att fostra goda framtida medborgare, 
men om skolor ska dra in sig i en marknad och försöka konkurrera mot varandra så är det lätt att 
glömma bort en av de viktigaste uppgifterna i skolans värld. Frågan vi ställer oss är, är det fria 
skolvalet verkligen en gynnande reform för hela samhället? Eller enbart för en del. Är det inte bättre 
att sträva efter en ungefärlig likvärdig nivå på hela landets skolor? Så att alla skolor har en blandning 
av både bättre presterande elever och sämre presterande elever. Det blir svårt att lyckas med det med 
dagens reform, och det har visats sig i den ökade skolsegregation vi idag har. 

 

Betydelse för praktiken och professionen 
Som lärare är det nödvändigt att bekanta sig med det fria skolvalet som har sina utgångspunkter i 
skolsegregation, valfrihet och likvärdighet. Om vi i framtiden väljer att arbeta i ett utsatt området, 
behöver vi ha en förförståelse av vad för typ av elever som oftast är i dessa skolor. Vi bör utgå från att 
alla elever ofta kommer från olika eller tuffa förhållanden. Vi bör kunna stötta de elever som behöver 
det. Men att identifiera dessa är inte alltid det lättaste. Vi bör vara tydligare och samtala med dessa 
vårdnadshavare som inte alltid är lika kunniga som andra vårdnadshavare. Det är även väldigt viktigt 
att tänka på vad det är som förmedlas till elever genom oss som arbetar på skolan. Vi anses att vår 
studie har varit till hjälp med att likvärdigheten är en grund för att alla ska känna sig trygga på den 
skolan de går på.  

Det är framförallt viktigt att belysa det positiva i dessa utsatta områden, det negativa som finns i dessa 
områden finns i vilket område som helst, men tråkigt nog väljer media enbart att skriva om det 
negativa. Media har på så sätt påverkat folket negativt så att en viss uppfattning och fördom finns om 
området. Vi vill att våra kollegor ska få se hur det egentligen ser ut. Viktigt att betona är att dessa 
faktorer som likvärdighet, valfrihet är upplevelser som eleverna känner även under tiden på 
fritidshemmet, eftersom fritidshemmet är en del av skolan. Men vi har valt att fokusera på just skolan, 
i och med att undersökningar om det fria skolvalet endast påverkar skolor, och inte olika fritidshem, då 
fritidshemmet ändå är en del av skolan (Skolverket, 2017). Fritidshemmet är en del av skolan, och vår 
profession ska behandla samspelet mellan verksamheterna, av den anledningen bör vi vara lika 
uppmärksamma både på skolan och i fritidshemmet. Denna studie är betydande för personal både på 
skolan och i fritidshemmet. 

Slutsatser 
I denna studie har vi kommit fram till att de intervjuade eleverna aktivt väljer att stanna på sin skola 
trots ryktet och valfrihetspolicyn. Det gör de eftersom de inte känner att det är nödvändigt att byta 
skola, då eleverna känner att denna skola är minst lika bra som andra skolor. De betonar att de känner 
de sig hemma i sin skola och område, de är trygga, de behandlas likvärdigt. De menar på att om de 
skulle byta skola så finns det en stor risk att de hamnar i utanförskap, då andra elever från mer 
privilegierade områden kommer se ner på dessa elever och anta att de är sämre så eleverna känner sig 
stigmatiserade. Med det sagt så kommer eleverna att behandlas på ett annorlunda sätt och om de 
verkligen ska försöka att undvika utanförskapet kommer de vara tvungna att försöka anpassa sig.  
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Väldigt tydligt i studien visade eleverna att det alltid är en känsla av gemenskap och att vara hemma. 
Detta är enligt oss anledningen till att eleverna känner av en trygghet. Slutsatsen är att eleverna känner 
sig hemma, med den trygghet och gemenskap som finns här. Varför ska man byta ut något som känns 
som ens hem, det vill nog ingen. Att lämna sitt hem menar eleverna är riskabelt eftersom de riskerar 
att hamna i en skola som saknar den gemenskapen och integration som finns i området.  

 

Vidare forskning 
Det som kan vara intressant att forska vidare i är hur många elever som tappas av dessa bortvalsskolor. 
Det skulle även vara intressant att fördjupa sig i boendesegregation och få inblick i hur den egentligen 
har skapats samt i vilken grad den har ökat med åren och hur detta har påverkat de utsatta områdena. 

Det bör även forskas om hur de aktiva lärarna på alla skolor resonerar kring att alla barn kommer ifrån 
olika hemförhållanden och hur de anpassar sin lärarroll efter dessa. Vi kan konstatera att detta ämne 
behöver betydligt mer forskning och att det absolut finns mycket att ta reda på för den som är 
intresserad av ämnet. 

Även intressant att forska vidare kan vara etnografiskt, att följa dessa elever under en längre tid och på 
så sätt observera hur deras skoldagar ser ut, hur de upplever de olika momenten på skolan i jämförelse 
med hur de kan se ut för dessa i deras framtid och hur de gått för alla. Det skulle kunna vara något för 
oss att göra i framtiden. Att söka upp dessa elever och undersöka hur deras liv har utvecklat sig.  
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