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”Jag skulle vilja att syv förklarade 
mer, liksom…” 

En kvalitativ studie om samtalets betydelse för utlandsfödda elever 

Anna Karlsson och Marita Mikaelsson 

Sammanfattning 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken betydelse och påverkan samtalet med 
studie- och yrkesvägledaren har för utlandsfödda elever med icke svenska föräldrar som 
är sent anlända till Sverige. En kvalitativ forskningsmetod har används. Fakta har 
inhämtats via elevintervjuer bestående av åtta informanter från en mindre kommun. 
Urvalet utgjordes av grundskoleelever i årskurs nio som gjort sitt gymnasieval samt 
gymnasieelever från årskurs ett och årskurs tre. Resultat och analys indikerar att 
eleverna tycker att samtalet är betydelsefullt, eleverna får svar på frågor, får 
faktainformation och detta leder till ett bättre beslutsunderlag i valsituationer. Mönstret 
som upptäcktes är att samtalet är viktigt. Samtalet kunde dock få en djupare innebörd 
om sent invandrade elever fick större möjlighet till mer grundinformation om det 
svenska skolsystemet.  
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”I would like the career counsellor to 
explain more, sort of…” 

A qualitative study about the consequences of the dialogue for foreign-
born pupils 

Anna Karlsson and Marita Mikaelsson 

Abstract 
The intention of the composition is to appose the consequence and the effect that the 
dialogue with the career counsellor have for foreign-born pupils which do not have 
Swedish parents and are late arrived to Sweden. A qualitative research method has been 
used. Facts have been obtained by pupil interviews consisting of eight informants from 
a smaller community. The selection has been composed by elementary school pupils in 
grade nine which have made their high school choice and high school pupils from grade 
one and grade three. The issues and the analysis indicate that the pupils are thinking that 
the dialogue is good. The pupils are getting their questions answered, they are getting 
factual information and that develops a better decision basis in choice situations. The 
pattern which has been discovered is that the dialogue is important. The dialogue could 
however get a profound meaning if late immigrated pupils get bigger opportunity to 
more basic information about the Swedish school system. 
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1 Inledning 

1.1 Val av problemområde 
Invandring och etnicitet blir ofta associerat med en viss problematik ur det svenska 
samhällets perspektiv. Det kan gälla allt från segregerade områden, arbetsmarknad och 
snedrekrytering till högre studier. Invandringen har lett till en ökad mångfald i den 
svenska skolan. Vårt val av forskningsområde väcktes när vi var ute på praktik och 
genomförde gruppvägledning med utlandsfödda elever som anlänt sent till Sverige, 
vilket vi menar är elever som vistats i Sverige i fem år eller mindre. Genom tidigare 
studier av hur elever i allmänhet gör sina val blev vi intresserade av att se hur 
utlandsfödda elever med icke svenska föräldrar som anlänt sent till Sverige ser på 
betydelsen av samtal när de gör sina val. Genom att valmöjligheterna och alternativen 
idag är komplexa och komplicerade försvåras valet för ungdomar generellt. Vi tänker då 
att valet för utlandsfödda ungdomar kan vara ytterligare komplext med tanke på att fler 
faktorer spelar in i deras beslutsprocess, några exempel på faktorer kan vara det etniska 
ursprungets inverkan, den stora omställningen att socialiseras in i det svenska samhället 
och språk. Här finns även aspekten att eleverna påverkas av det som Sawyer skriver i 
”Att koppla drömmar till verklighet” att studie- och yrkesvägledarna kan inneha en 
grindvaktsroll (Sawyer, 2006)  

I Lpo 94´s riktlinjer till skolpersonal står bland annat att man ska arbeta med att  

bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på 

kön, social eller kulturell bakgrund (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 17) 

Författaren Sawyer menar att Lpo 94 2.6 § i sina riktlinjer och syn på etnicitet 
framställer kultur som ett problem och en begränsning. Normen blir då att kultur och 
etnicitet blir ett problem och en begränsning. Sawyer menar att skolan är en viktig 
institution som ska upprätthålla samhällsordningen. Trots det, sägs i rapporten att 
studie- och yrkesvägledarna kan fungera som grindvakter, medlare till att dela upp 
individer till olika samhällspositioner och på så sätt reproduceras differentieringen som 
fortfarande pågår i vårt samhälle (a.a.) 

Vägledare har i Dresch & Lovéns rapport uppgett att elever med utländsk bakgrund har 
specifika behov speciellt de som bara levt i Sverige ett par år. Här framkommer 
språkbrister, de har otillräckligt stöd, styrs hemifrån eller att ambitionsnivån är för hög. 
Detta menar de leder till en svårighet att ge likvärdig vägledning eller kulturkrockar 
(2003) 

Vi kan också referera till tidigare moment i utbildningen där vi arbetade tillsammans 
med en gemensam rapport och fick då kunskap om att utlandsfödda elever i mindre 
omfattning går vidare till högre studier (Integrationsverket, 2005). I vägledningen 
använder studie- och yrkesvägledaren samtal som arbetsmetod för att den sökande ska 
få hjälp i olika valsituationer. Samtalets struktur och karaktär blir förvisso olika 
beroende på den sökandes behov. Vägledarna i Lindh (1997) menar att samtalet är en 
del i vägledningen och har betydelse för val och beslutsprocessen. Sammanslaget har 
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detta inneburit att vi har blivit intresserade av att se hur utlandsfödda elever med icke 
svenska föräldrar upplever sina samtal med studie- och yrkesvägledare samt vilken 
betydelse samtalet har för dessa elever, påverkar samtalet elevens val? Vi valde därför 
att se studien ur elevernas perspektiv. 

Vi tror att forskningsarbetet med fördel kan läsas av studie- och yrkesvägledare, 
skolpersonal och av beslutsfattare som vill få insikt om vägledningens och samtalets 
betydelse i ett mångkulturellt Sverige. Vi anser att studie- och yrkesvägledaryrket med 
samtal som redskap är en profession som har betydelse för att motverka segregeringen 
av människor med en utländsk bakgrund. Alla grupper av människor är viktiga och 
skolan måste arbeta mot social och ekonomisk uteslutning. Vi tror också att vårt 
kommande yrke är ett av få inom skolans verksamhet som har kunskap om vad samtal 
har för betydelse för elevers val och beslut i kombination med människors bakgrund och 
liv.  

1.2 Förförståelse 
Som människor och forskare har vi förutfattade meningar som uppkommit genom 
omgivning och uppfostran. Detta gör att man som forskare inte är helt neutral inför de 
olika fakta man kan ställas inför. I en forskningsrapport måste man vara medveten om 
sin förförståelse för att kunna ställa sig utanför det man ska betrakta. En 
samhällsforskning görs för att förstå den sociala världen och försöka nå förståelse av 
hur vi tolkar och förstår den sociala värld vi alla ingår i (Holme & Solvang, 1997)  

Vår förförståelse bygger på den positiva erfarenhet vi fick under den gruppvägledning 
vi utförde på praktiken, samt den kunskap vi tagit till oss från tidigare moment om 
etnicitet där en del litteratur tar upp det inflytande studie- och yrkesvägledaren har på 
elever i samtalet. Under gruppvägledningen mötte vi elever som var sent anlända till 
Sverige. Dessa elever utstrålade glädje över att få gå i skolan och de flesta såg ljust på 
sin framtid och kommande val. De var positiva till att få chansen att kunna utbilda sig 
till något i sitt nya hemland, något som kanske inte alla gånger hade varit möjligt i deras 
tidigare hemländer. Eleverna såg möjligheter i Sverige och enligt dom var det endast 
deras egen drivkraft som utgjorde begränsningen. Det är mötet med dessa levnadsglada 
elever som vi bygger vår förförståelse på. 

Vi måste under forskningsarbetet vara medvetna och uppmärksamma på att våra val av 
frågor i intervjun kan spegla den bakgrund, värderingar och de erfarenheter vi har med 
oss. Detsamma gäller vårt val av litteratur. Vår strävan är dock att vara så objektiva som 
möjligt. Att förklara sin förförståelse är ett steg i rätt riktning. 

1.3 Syfte 
Syftet med den här studien är att undersöka vilken betydelse och påverkan samtalet med 
studie- och yrkesvägledare har för utlandsfödda elever med icke svenska föräldrar som 
är sent anlända till Sverige när de gör sina studieval.  Vi har valt att se undersökningen 
ur elevernas perspektiv för att på så sätt kunna se vad elever uppskattar med samtalet 
eller om de upplever att det saknas något. 
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1.4 Begrepp 
Personer med utländsk bakgrund:  

Personer med utländsk bakgrund definieras som personer som är utrikes födda, eller 
inrikes födda med två utrikes födda föräldrar1.  Vår egen definition av personer med 
utländsk bakgrund som vi har använt i uppsatsen är utlandsfödda dvs. personer som har 
annat födelseland än Sverige och har två utrikes födda föräldrar. 

Invandrare:  

Person som flyttar från ett land till ett annat för att bosätta sig där en längre tid, enligt 
folkbokföringen i Sverige minst ett år. Begreppet invandrare förekommer inte i 
utlänningslagen. Det är opreciserat, varför det inte går att uttala sig om antalet 
invandrare utan att ange om man avser personer som är utländska medborgare, utrikes 
födda eller medlemmar av andra generationen inflyttade (dvs. personer som själva är 
födda i Sverige men med minst en utrikes född förälder)2. 

Mångkulturell: 

Innefattar många olika kulturer och kulturyttringar ofta med tonvikt på de positiva 
möjligheter detta ger3. 

 
 
 

 

 

                                                 
1 http://www.scb.se/statistik/BE/BE0101/_dokument/BE0101_BS_2006.doc 

2 www.ne.se 

3 www.ne.se 
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2 Bakgrund 

2.1 Forskningsanknytning  
Följande presenteras ett urval av litteratur som visar på olika faktorer som 
bedömts vara viktiga som bakgrundsinformation för läsaren och när det gäller att 
belysa problemområdet.  

2.1.1 Litteratursökning 

Litteratursökningen har bestått av ett urval av böcker från tidigare kurslitteratur som 
behandlar ämnet samtal, etnicitet, val och karriärteorier. Artiklar och avhandlingar har 
också hittats på bl.a. Skolverkets och Integrationsverkets hemsida. Tidigare C-uppsatser 
har använts som referenslitteratur och bakgrundslitteratur. Källor har sökts via Internet 
och då har det varit viktigt att beakta vad som står i litteraturen att studera källornas 
trovärdighet samt medvetenheten om att alla källor påverkas av den kultur den har 
funnits i och finns i idag (Leth & Thurén, 2000) Genom att titta på dessa olika 
undersökningars referenslitteratur har även annan användbar litteratur påträffats.  

Undersökningar har hittats som tar upp behovet av studie- och yrkesvägledare i skolan 
ur elevens perspektiv. Däremot har inte någon litteratur eller forskning som behandlar 
vikten av samtal för utlandsfödda elever hittats. Därför blev det intressant att undersöka 
just ur den utlandsfödda elevens perspektiv. Tidigare litteratur ger bakgrund och 
kunskap, den visar på betydelse av problem, visar vilka kunskapsluckor som finns, 
motsägelser och brister som kan finnas samt är till hjälp för forskaren (Backman, 1998) 

2.1.2 Invandrarens situation  

Tidigare forskning inom området etnicitet har visat på att vistelsetiden i det nya landet 
har betydelse. Invandringsåldern på den invandrade är också en avgörande 
omständighet hur karriärvägar för ungdomar med utländsk bakgrund utvecklas 
(Integrationsverket, 2005). I Daniel Hailemariams föreläsning om Mångkulturell 
vägledning (Lärarhögskolan i Stockholm, 061110) talas om push and pullfaktorer, olika 
anledningar till att individen flyttar till andra länder. Push handlar om att individen 
tvingas till flytt ofrivilligt på grund av eventuella krig eller förföljelser, pull handlar om 
att individen lämnar landet frivilligt i ordnade former. Sjögren (1993) hänvisar i sin bok 
till vad Bourdieu talar om, att historien är etsad i våra liv och individen kan aldrig bli 
kvitt sin barndom eller en grupp sin historia. Vidare talar Bourdieu om ”människors 
habitus”, de sätter en slags ram för deras handlande, begränsar en mångfald av 
strategier, men hur individen inom ramen kommer att handla vid en viss situation 
avgörs alltid i mötet mellan deras habitus och de aktuella omständigheterna. 

Det är också så att familjen spelar stor roll för elevers studie- och yrkesval. Det är inom 
familjen som våra kulturella traditioner, värderingar och normer grundläggs och dessa 
är olika dels beroende på vilket land individen kommer ifrån och dels om det är en 
individualistisk kultur eller en gruppkultur som är dominerande i hemlandet (Launikari 
& Puukari, 2005). Författarna skriver att i individualistiska samhällen har individerna en 
personlig frihet i deras yrke och utbildningsval. Självförverkligande och oberoende är 
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högt värderade i västvärlden där ”jag” oftast sätts före ”vi”. I en gruppkultur innebär det 
att hela familjen, släkten deltar i diskussionerna och bestämmer i viktiga frågor. Från 
det att individen föds är hon en integrerad medlem i en stark sammanhållen grupp. I 
föreläsningen på Lärarhögskolan i Stockholm (061110) beskrivs att beslutsprocessen i 
valsituationer för individer från grupporienterade kulturer får den betydelsen att 
individen kan känna stora förväntningar och måsten från familjen.  

Den människosyn som styr oss i våra handlingar är tämligen konstanta eftersom den 
består av uppfattningar och attityder som är resultatet av en lång period av uppfostran 
och socialisation (Collste, 1996) 

 I Integrationsverkets rapport framgår att utbildningsprestationer och karriärvägar för 
ungdomar med utländsk bakgrund även måste förstås utifrån sociala bakgrundsfaktorer. 
För både ungdomar med svensk och utländsk bakgrund är det föräldrarnas 
utbildningsnivå, arbetsmarknadsetablering, inkomst och hushållets sammansättning som 
har inflytande på barnens utbildningskarriär. Trots att det framkommer i rapporten att 
invandrade ungdomar är de som mest uppmuntras till studier av föräldrarna är det de 
som i mindre utsträckning går vidare till gymnasiet och även i mindre utsträckning 
börjar högre studier. Integrationsverkets rapport tar också upp att invandrade ungdomar 
i större utsträckning möts av exkludering och barriärer som hindrar dem att nå sina mål 
(2005) 

2.1.3 Barriärer 

När invandrarungdomar ska välja till gymnasiet kan de mötas av spärrar från 
omgivningen som kan anse att valen är opassande gentemot omgivningens köns, klass 
och etniska förväntningar (Sawyer, 2006) En annan spärr ungdomarna kan möta är hos 
studie- och yrkesvägledare. Vägledarna i rapporten anser att eleverna ofta har 
orealistiska mål och högt ställda förväntningar på vad de kan utbilda sig till och arbeta 
med. I rapporten talas om ett ”pushed up” eller ett ”cooling down” bemötande från 
studie- och yrkesvägledarnas sida. Med det menas att man antingen utvidgar eller 
begränsar elevers val (a.a.).  I rapporten tar kapitelförfattaren Sawyer upp att rapporter 
har gjorts avseende att institutioners aktörer fungerar som ”grindvakter” där man menar 
att bland annat studie- och yrkesvägledare fungerar som medlare som bidrar till att dela 
upp individer till olika samhällspositioner. Detta kunde gälla att samhället differentieras 
både genom ett köns, etiskt och ur ett klassperspektiv. Några av de studie- och 
yrkesvägledare som intervjuats i ovanstående rapport medger att de kan öppna dörrar 
för vissa elever som anses duktiga. 

Grindvakterna är ofta omedvetna om sina samhälleliga funktioner och om sin överordnade 

position gentemot sina ”klienter”, eftersom diskurser om meritokrati, och även deras 

”hjälpsamhet”, ”vägledande”, och/eller ”stödjande” roll, döljer deras implementerande funktion 

(s.189) 

Även Knocke & Hertzberg (2000) tar upp detta att vägledare kan vara styrande i valet. 
Författarna beskriver hur en studie- och yrkesvägledare agerat.  

Istället för att uppmuntra och stödja elevens ambitioner kom syokonsulenten att spela en 

avgörande roll för felvalet genom att avråda honom att söka till den Naturvetenskapliga linjen 

och istället välja en enklare linje (s.188) 
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Ungdomar refererar till sin uppväxt att respekt för äldre är viktigt och någon man bör 
lyssna till. Samtalet kan i vissa fall leda till styrning. Författarna lyfter fram att skolans 
vägledning ska fungera som en komplettering till föräldrarnas moraliska stöd i 
valsituationer (a.a.) 

2.1.4 Vägledning i förändring 

Vägledningen har förändrats under de senaste decennierna och ställer andra krav på 
vägledare. Dels har snabba förändringar på arbetsmarknaden gjort sig gällande genom 
internationaliseringar och dels framkomsten av ny teknologi. Valalternativen är idag 
också mer komplexa än de någonsin varit tidigare. Kommuner har fått en ökad 
decentralisering. En ökad etisk mångfald har blivit till vardag i svenska skolor. 
Sammantaget med dessa förändringar bidrar det till att vägledningen förändras. Dresch 
& Lovén (2003) beskriver i sin rapport om hur vägledningen behöver förändras för att 
passa det i dag multikulturella samhället. 

Andelen medborgare med annat modersmål än svenska, antingen första eller andra 

generationens invandrare har ökat. Från en nästan homogen befolkning fram till 1960-talet har 

Sverige under en 40-års period utvecklats till ett mångkulturellt samhälle. Barn och ungdomar 

med etniska och kulturella rötter utanför Sverige finns i stort sett i varje klassrum och utgör i 

vissa skolor det dominerande elevunderlaget (s.14) 

Författarna visar på att föräldrarna till dessa sent invandrade barn inte har kunskapen 
om hur den svenska skolan fungerar och därför är osäkra på den svenska skolans 
värdesystem och de olika funktionerna i skolan. Författarna har sett ur ett 
vägledarperspektiv och kan då konstatera att många vägledare anser att dessa elever är 
mycket arbetskrävande eftersom man behöver lägga ner mycket tid på dem samtidigt 
som många skolor har dragit ner på kostnaden för elevvårdande personal. Vidare kan 
man läsa i deras rapport att vägledarna behöver vägleda på ett helt annat sätt. 

En viss uppgivenhet kan också skönjas bland en del vägledare då de konstaterar att eleverna 

behöver vägledning på ett helt annat sätt. Vägledarna ger också uttryck för en brist på ”verktyg” 

för att hantera den typen av situationer. I en del fall menar vägledarna också att traditionell 

studie- och yrkesvägledning först kan komma in i ett senare skede. ”Ofta bygga upp en kontakt 

först. Förklara sin roll, de flesta vet inte vad en syo är” (s.9) 

Skolverkets rapport, Utvärdering av vägledning inom det offentliga skolväsendet, pekar 
även den på att det ställs andra krav på studie- och yrkesvägledningen för utlandsfödda 
elever. Rapporten visar på att det gäller allt från information till olika sätt att förhålla sig 
till de ungas framtid (2005)  

Dresch & Lovén konstaterar i sin resultatdel att en del av eleverna inte är ”mogna för 
studie- och yrkesvägledningssamtal” de menar vidare att det är svårare att nå eleverna, 
processen tar längre tid och kräver ett annat sorts arbete, ett mer intensivt och personligt 
arbete (2003) 

2.1.5 Vägledningen 

Den västerländska vägledningen är inte alltid heller bekant för individer från andra 
kulturer. Det psykologiska stöd som vår västerländska vägledning ibland erbjuder kan 
ibland kännas märklig för vissa individer där sådana frågor ofta avhandlas inom 
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familjen. I många fall förväntar sig de flesta en ren samhällsinformation eller direkta 
lösningar på sina problem (Eriksson & Tillberg, 1998).  I Sawyer (2006) kan man ta del 
av en vägledares reflektion där det menas att vägledning handlar om att få eleven att 
reflektera utifrån sig själv och sina önskningar men detta går då emot ett mer kollektivt 
tänkande som kan finns hos individer med invandrarbakgrund. 

Att utföra en bra vägledning kan vara svårt när vägledare och den sökande inte delar 
samma kultur, risken för missförstånd är stor. Det är därför viktigt att vägledaren 
utvecklar sin kommunikativa färdighet och heller inte bara ha empati utan även en 
kulturell empati. Som vägledare bör man vara kulturellt medveten om både sin egen och 
andras kultur (Skoglund, 2004), (Eriksson & Tillberg, 1998) 

Nyanlända invandrare har ofta till en början ett större behov av samhällsinformation och 
rådgivning än av vägledning men samtidigt bör samtalen innebära ett vägledande samtal 
för att vidga perspektiv och komma fram till väl underbyggda beslut och mål. 
Tidpunkten i integrationsprocessen för rådgivning, information i samtalet respektive 
vägledande samtal är olika beroende på den sökandes förförståelse och bakgrund 
(Skoglund, 2004) 

2.1.6 Samtalet 

Tidigare forskning som tar upp samtalets betydelse är Lindh (1997).  Det förekommer 
olika slags samtal, vardagssamtal eller professionella samtal. Samtalet är studie- och 
yrkesvägledarens viktigaste verktyg och är ett institutionaliserat, professionellt samtal. 
Det enskilda vägledningssamtalet är en del i vägledningsprocessen.  

Samtalen bör tillgodose individens behov av att göra medvetna och väl underbyggda val 

samtidigt som de bidrar till att stärka individens självuppfattning. Självuppfattningen påverkas 

under hela skoltiden, så också i vägledningssamtalet (s. 23) 

Lindh menar att det finns samtal av olika karaktär. Många gånger efterfrågas ren 
faktainformation och det betraktar inte hon som ett vägledningssamtal. Med 
vägledningssamtal menar hon samtal som förekommer mellan vägledare och 
vägledningssökande där avsikten är att den sökande ska få hjälp med sina 
karriärproblem. 

Först när den sökande har behov att diskutera denna information i förhållande till hans/hennes 

förutsättningar och villkor är det enligt modeller och teorier att betrakta som ett 

vägledningssamtal (s. 30) 

Inom samtalsforskningen använder Lindh begreppet projekt. För att förstå samtalets 
betydelse för individen måste hänsyn tas till individerna som möts och deras intentioner, 
projekt (a.a.)   
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Det förekommer olika påverkansfaktorer som inverkar på samtalet. Påverkansfaktorerna 
både hindrar och möjliggör hur samtalet formas. 

                     
Yttre kontext: Lagar och förordningar, utbildningssystem, mål och organisation för 

vägledningsverksamheten, tidsramar etc. 

Individuell kontext: Den yttre kontexten tolkas av vägledare och sökande utifrån vars och ens 

bakgrund och ger upphov till en del av den individuella kontexten. Här är klassbakgrund, kön, etnisk 

och kulturell bakgrund viktiga formulerande faktorer. Förväntningar, önskningar, värderingar, 

intressen och förmågor spelar in. Förmågor exempelvis uttryckta som språklig förmåga och 

kommunikativ kompetens. 

Projekt: Den individuella kontexten bidrar sedan till att i samtalssituationen forma det som jag 

kallar de enskilda ”projekten”. 

Agerande: De kommunikativa handlingar som utspelar sig under samtalet.(Lindh, 1997 s.39) 

Lindh tar i sin avhandling upp samtalets betydelse för ungdomar i årskurs 9. Hennes 
undersökning visar på att de flesta ser samtalet som betydelsefullt och något som är 
viktigt. Ungdomarna förväntar sig i samtalen att ”få veta” och att ”få reda på”. 
Informationen de önskar är både på lång och kort sikt. Med att ”få veta” innefattar att de 
vill ha information och vägledning. 

Det professionella vägledningssamtalet passar bra för de individer som behärskar 
svenskan fullt ut. Pär Skoglund som arbetar som arbetsförmedlare i Botkyrka menar att 
samtalsmetoderna inte alltid fungerar fullt ut och att det kan uppstå 
kommunikationssvårigheter. Det är de språkliga hindren som begränsar 
vägledningsmetoderna som lärs ut på vägledarutbildningarna. Om samtalet måste 
genomföras med tolk fungerar inte heller öppna frågor och omformuleringar lika bra. 
Han menar vidare att det inte enbart är språkliga skillnader oss emellan utan också 
kulturella. Många av de vägledningssökande har sina rötter utanför Norden och Europa 
och det för med sig att de västerländska vägledningsprinciperna inte tar tillräcklig 
hänsyn till värderingar och normer som hör ihop med mer kollektivistiska kulturer 
(Skoglund, 2004) 

En teoretisk ansats som är intressant och som förklarar människors studie- och yrkesval 
är Gottfredsons begränsnings- och kompromissteori. Linda Gottfredson är i botten 
sociolog som arbetat med John Holland. Hon kombinerar psykologiska och sociologiska 
utgångspunkter och har inspirerats av socialisationsteorier där man ser på hur människor 
formas av sin omgivande närhet och hur människor begränsas i sina val genom faktorer 
som kön och social bakgrund (Lovén, 2000). Teorin inriktar sig på samband mellan 
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klass, kön och kulturbakgrund. Kärnan i teorin fokuserar på människors 
självuppfattning i den kognitiva kartan över studie- och yrkesval. Målet med teorin 
menar Gottfredson är att hjälpa individen att tidigt i karriärutvecklingen, hindra 
begränsning och kompromisser för att skapa den bästa förberedelsen som individen kan 
nå. Människor begränsar och kompromissar i onödan när det gäller karriär och 
valmöjligheter, ofta offrar man sin unikitet för att valet ska vara accepterat (Gottfredson, 
2002) 

Individen skapar sig ett socialt rum, i detta rum sker en sortering av kriterier som består 
av: kön, social tillhörighet och intresse. Dessa kriterier har individen blivit medveten 
om under sina uppväxtår, dessa återkommer vid valet i en rangordning där först kön 
kommer sedan återfinns det sociala ursprunget och till sist återfinns individens eget 
intresse (Lovén, 2000). Begränsning och kompromiss är två processer som begränsar 
våra livsval och som gör att vi tar vissa vägar framför andra. Processerna representerar 
hur vi skapar och definierar oss själva. Teorin bygger på hur man förklarar köns och 
klasskillnader i karriärutveckling med speciell uppmärksamhet till de barriärer, 
begränsningar och kompromisser individen möter (Gottfredson, 2002). Teorin belyser 
hur individen har formats och formas av sin omgivning. Eftersom samtalet är en del av 
val- och beslutsprocessen möts den identitet och självbild som individen har skapat sig 
under sin uppväxt med samtalets process och samtalet kan vara den utveckling som 
behövs för att sortera bort eller skapa nya acceptabla val och alternativ. 

                           

  

I samtalen arbetar vägledare och den vägledningssökande tillsammans med att öka 
elevens självinsikt och att på så sätt möjliggöra arbetet mot de mål som är önskade av 
eleven. Bilden visar hur vägledare och elev möts i samtalet för att behandla de 
problem/barriärer som finns både hos individen själv och hos de problem/barriärer som 
finns på samhällelig nivå. I samtalet diskuteras både elevens och samhällets perspektiv 
(Lovén, 2002, bild s.17) 
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2.1.7 IVIK-klass/Förberedelseklass 

Var hamnar då den sent anlända invandrareleven då det är dags att börja skolan igen i 
det nya hemlandet? Många kommuner anordnar förberedelseklass eller IVIK 
Individuella programmets Introduktionskurs för invandrare. Hur dessa klasser 
organiseras och anordnas är varje kommuns sak. Tanken är att sent invandrade elever 
här ska förberedas under en begränsad tid för att sedan kunna börja i vanlig klass. Det 
sker ofta kontinuerlig antagning för att eleverna snabbt ska komma in i skolans 
verksamhet. Problem som kan uppstå är att studiegrupperna sällan kan hållas samman 
eftersom elever kommer och går vartefter de blir klara. Problem finns också med att det 
uppstår samarbets- och kommunikationsproblem mellan lämnande och mottagande 
lärare. Undervisningen består främst av svenska/svenska som andra språk och 
matematik. Förutom språkundervisningen varierar undervisningsinnehållet från 
kommun till kommun.  

Eleverna går ofta ett läsår i förberedelseklass ibland i två år. IVIK-eleverna behöver 
oftast två år på sig före integreringen med ordinarie klass. Här menas att äldre elever 
oftast behöver mer tid på sig innan de kan övergå till andra program. Brist på stöd 
verkar vara ett vanligt problem när eleven gått över till vanlig klass eller program. 
Ekonomiska och resursmässiga stöd saknas ofta för eleverna (Myndigheten för 
skolutveckling, 2004) 

2.2 Forskningsfrågor 
Vad betyder samtalet med studie- och yrkesvägledaren för eleven? 

Påverkar samtalet deras val? 

Vad uppskattar eleverna och vad saknar eleverna i samtalet? 

2.3 Avgränsning 
Forskning inom etnicitet är ett stort område som rymmer många olika faktorer och det 
finns många olika infallsvinklar man kan undersöka. Studien behandlar inte genus och 
därmed lades inte någon vikt till om pojkar eller flickor intervjuades. Vidare har inte de 
intervjuade elevernas sociala situation eller föräldrarnas yrken kartlagts.  Resultatdelen 
kommer enbart att undersöka betydelsen av samtal sett ur elevens perspektiv. Vår 
avgränsning görs på grund av att uppsatsskrivandet har en begränsad tid och för att 
forskningen skulle bli för omfattande om fler aspekter inom etnicitet hade behandlats. 

2.4 Grundantagande 
Vad betyder samtalet för utlandsfödda som är sent anlända till Sverige? Vårt 
grundantagande är att eftersom det i flera rapporter och böcker beskrivs att elever tycker 
att samtal är viktigt och betyder något för dem så borde det vara så även för de 
utlandsfödda eleverna.  
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Däremot kan ordet samtal kanske innefatta ytterligare faktorer eller ha en annan 
innebörd för utlandsfödda. Samtalet för dem kan ha en vidare ram förutom att lära 
känna sig själv och få kunskap om sig själv. 

2.5 Kunskapssyn 
Vår blivande professionalitet som studie- och yrkesvägledare innebär att 
vägledningsarbetet ska utgå från en värdegrund med perspektiv på demokrati och 
humanism. Kommunikationen ska bygga på individers lika värde oavsett kön, klass 
eller etnicitet.  

Vägledaren respekterar varje människas unika och lika värde, hennes rätt till meningsfull 

utbildning och meningsfullt arbete, hennes egna värderingar samt hennes rätt till personlig 

integritet. Vägledaren främjar rättvisa och likabehandling - därvid ägnar vägledaren särskild 

uppmärksamhet åt att kompensera individers olika förutsättningar. Vägledaren värnar om 

svaga och utsatta grupper och ser detta som en moralisk skyldighet4  

Idag är vår samhällsstruktur mångkulturell och därtill läggs ett ansvar att respektera 
olika kulturer och skapa en mer öppen dialog i mötet. Trots vår syn att alla ska mötas 
lika oavsett kön, klass eller etnicitet kan vi se att så alltid inte är fallet. Eftersom alla är 
olika individer med olika uppfostran och syn på omvärlden inverkar det på människors 
möjligheter eller hinder till alldeles egna beslut. Detta tar vi upp i vår uppsats med ord 
som barriärer/hinder och man kan se det i Gottfredsons begränsnings och 
kompromissteori (Gottfredson, 2002) 

2.6 Hypotes 
Ungdomar i dag har många valalternativ som gör beslutsprocessen komplicerad och 
komplex. Vi har i tidigare studier läst att samtalet med studie- och yrkesvägledare är 
betydelsefullt för elever i allmänhet när de gör sina val och då tror vi att samtalen kan 
innefatta en ytterligare betydelse eller ha en annan innebörd för utlandsfödda elever med 
icke svenska föräldrar som är sent anlända till Sverige.           

 

 
 
 

                                                 
4 http://www.vagledarforeningen.org/foreningen/etisk_dekl.htm 
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3 Metod 

3.1 Undersökningsstrategi 
För att sätta ramarna för utformningen av forskningen ska strategin ha sin utgångspunkt 
i det problem som är avsett att undersöka. Då syftet var att undersöka vilken betydelse 
och påverkan samtalet med studie- och yrkesvägledare har för utlandsfödda elever med 
icke svenska föräldrar som är sent anlända till Sverige när de gör sina studieval, så 
valdes den kvalitativa forskningsintervjun som undersökningsstrategi. Den kvalitativa 
metoden syftar till att ge beskrivningar av den intervjuades livsvärld i avsikt till tolkning 
av betydelse och mening. Den kvalitativa forskningsintervjun, en icke experimentell 
undersökningsstrategi valdes för att undersöka elevernas tankar om betydelsen av 
samtal med studie- och yrkesvägledaren när de gör sina val. Detta innebar att den 
halvstrukturerade intervjun möjliggjorde att ställa följdfrågor för att följa upp oväntade 
svar och ledtrådar som respondenten uttryckte under intervjun (Kvale, 1997)  

Det deduktiva tillvägagångssättet användes i uppsatsen som teoretisk ansats i det 
vetenskapliga arbetet, undersökningen är hypotesprövande (Backman, 1998). Detta 
innebar att forskningen började med litteratursökning och en hypotesformulering kring 
problemområdet. Därefter samlades data in, empiri för att kunna dra slutsatser om 
undersökningens syfte för att verifiera eller falsifiera kring hypotesen.  

Relevant litteratur studerades inom området för att skapa en förståelse av 
forskningsområdet före de empiriska undersökningarna som här har gjorts i form av 
intervjuer. Genom att läsa tidigare teorier och empiriska forskningar gjorda av andra 
forskare skaffar man sig viktig information om vad som redan är gjort och om vad som 
saknas. Därigenom får man en förståelse för hur stor betydelse eller vilken kunskap ens 
egen forskning kan bidra med inom området (Marshall & Rossman, 1999). Efter vår 
empiriska undersökning har en analys av intervjuerna gjorts och resultaten jämförts med 
tidigare studier. 

3.2 Metoder och tekniker 
Utifrån undersökningens syfte har en kvalitativ metod valts för att få en fördjupad 
förståelse av betydelsen av samtal. Personliga intervjuer har gjorts utifrån en 
intervjuguide, se bilaga 4, med tio utlandsfödda elever med icke svenska föräldrar. 
Intervjuerna har spelats in för att uppnå koncentration på samtalet. Hänsyn till 
frågeställning och urval har gjorts vid utformning av intervjufrågor. När det gäller 
urvalsgruppen så har hänsyn tagits till språkliga brister i förståelsen av ord och 
frågeinnebörd. Wärneryd skriver att förståelse av text och meningar påverkas av ordval, 
meningslängd och satskonstruktion. Dessutom varierar förmågan att tillgodogöra sig 
innehållet i en text mycket olika beroende på person (1990)  

Genom att halvstrukturerade intervjuer har använts har det varit möjligt för deltagarna 
att kunna besvara frågorna med egna ord och termer. Om det i intervjuerna förekommit 
något specifikt har det getts chans till att kunna ringa in det intressanta just i 
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intervjuögonblicket. Tillfälle har getts till att kunna fördjupa svaren och komma i dialog 
med intervjupersonerna. 

3.3 Genomförandesteg 
E-brev, se bilaga 1och 2, skickades till studie- och yrkesvägledare på de skolor som var 
utgångspunkterna för att genomföra intervjuer på. I breven efterfrågades om 
elevunderlag för undersökningarna.   

Tid bestämdes med studie- och yrkesvägledarna om träff för intervju med 
grundskoleleverna. Studie- och yrkesvägledaren på grundskolan kontaktade elevernas 
föräldrar för att godkänna elevernas medverkan. Gymnasieeleverna kontaktades via 
telefon där förklaring till intervjun gavs och intervjutider bokades. I samband med 
intervjuerna delades ett informationsbrev ut, se bilaga 3, till eleverna om att deltagandet 
var frivilligt. I brevet beskrevs syftet med intervjuerna och hur de skulle komma att 
användas.   

Undersökningen utfördes genom halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna varade 
mellan 10 till 15 minuter och genomfördes på båda skolorna i ett avgränsat och ostört 
rum. Intervjutiden fick anpassas efter elevernas raster. Materialet har transkriberats och 
analyserats till resultatdelen i uppsatsen. 

3.4 Urvalsgrupp och urvalsförfarande 
Urvalet baserades på fyra grundskoleelever som är utlandsfödda med icke svenska 
föräldrar och som precis gjort sitt första val till gymnasiet. Grundskolans elever valdes 
ut av den verksamma studie- och yrkesvägledaren. Den andra undersökningsgruppen 
bestod av sex gymnasieelever som är utlandsfödda med icke svenska föräldrar. 
Gymnasieeleverna var från årskurs ett och årskurs tre. Eleverna hade alla anlänt i senare 
ålder till Sverige och hade kommit ifrån icke europeiska länder. Vistelsetiden i Sverige 
varierade mellan ett och ett halvt år och fem år. Antalet intervjuer begränsades till tio 
personer eftersom materialet behövde vara hanterbart för forskarna. Urvalet är gjort med 
kriteriet typiskhet och efter tillgänglighet och resultatet kan inte generaliseras till 
ungdomar i sin helhet.  

3.4.1 Bortfall 

Från början baserades intervjumaterialet på tio elever. Under sammanställningen av 
resultatet framkom att två av respondenterna inte uppfyllde kriterierna för 
undersökningens syfte. Dessa två respondenter hade levt i Sverige nästan hela sin livstid 
och representerade då inte gruppen sent anlända personer. 

3.5 Datainsamling 
Datainsamlingen skedde genom halvstrukturerade intervjuer från en intervjuguide (se 
bilaga 4) Varje intervju tog ca 10-15 minuter i anspråk och skedde på två skolor. 
Intervjuerna spelades in på Mp3 spelare och transkriberades i sin helhet till text.  Det 
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som sedan var relevant för forskningsfrågorna valdes ut för presentation i resultat och 
analysdel. 

3.6 Tillförlitlighet 
Studien kommer inte att ge någon generell bild över hur utlandsfödda elever med icke 
svenska föräldrar ser på sitt val och betydelsen av sitt samtal med studie- och 
yrkesvägledaren. Studien har gjorts i en mindre kommun och kan då inte representera 
hela landet. Det går heller inte att säga att ungdomarna i studien ingår i någon homogen 
grupp då alla människor upplever sin verklighet olika.  Resultatet som framkom kan 
endast ses som generellt för de personer som ingår i studien. Avsikten var att 
forskningsfrågorna skulle kunna besvaras av respondenterna, rätt ställda, besvarade och 
tolkade tydligt. Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 4) är sammanställda av forskarna 
för just det här arbetet. 

3.7 Etiska ställningstaganden 
Information har getts till berörda deltagare att intervjuerna var frivilliga. Varken namn 
på elever eller skola har nämnts i uppsatsen. Eleverna har i förväg informerats om 
studiens syfte och vad den kommer att användas till. Samtycke inhämtades från 
föräldrar där elever varit under femton år. Samtycke inhämtades också muntligt från 
rektor på grundskolan om att intervjuerna fick äga rum. 

May (2001) skriver att de etiska frågorna är av stor betydelse för forskaren. 
Anledningen till det är att man ska kunna skydda integriteten, ärligheten och 
legitimiteten i forskningsarbetet. Tar man som forskare alltför lätt på de etiska frågorna 
är det risk att forskningen blir alltför frispråkig och utan samvete. För att forskningen 
ska betraktas som trovärdig behöver relationen och samspelet mellan forskaren och 
respondenten använda sig av riktlinjer baserade på en etisk bas (a.a.). Undersökningen 
har beaktat forskningsetiska principer, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 
forskningsrådets grundläggande individskyddskrav som delas in i informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet5   

3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 
Intervjusvaren som framkommit har skapat grunden för resultatdelen. De frågor och 
svar som ansågs mest användbara för att ge svar på forskningsfrågorna har använts 
Intervjumaterialet bearbetades genom att göra en sammanställning av intervjusvaren 
utifrån varje forskningsfråga. Citat från eleverna har infogats i resultatdelen för att på så 
sätt ordagrant spegla elevernas åsikt. Kvale betonar att det är viktigt att se intervjuer 
som levande samtal, de är genomförda muntligt men framställs sedan i text. Intervjun 
utvecklas från ett möte i en livssituation till en text som ska läsas av en allmänhet. 
Vidare beskriver han ett förhållningssätt att analysera texten på, genom att föra en 

                                                 
5 Humanistisk-samhällssvetenskapliga forskningsrådet www.codex.uu.se 
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dialog med texten för att söka utveckla, klargöra vad den uttrycker (1997). 
Undersökningen utgår från en hermeneutisk tolkning av de kvalitativa intervjuerna som 
Kvale beskriver för att söka förståelse av texten som helhet via en process där 
tolkningen av delarnas mening sedan återigen relateras till helhet (a.a.) 

3.9 Resultatredovisningssätt 
De transkriberade intervjuerna, det empiriska materialet, redovisas utifrån 
undersökningens forskningsfrågor. I intervjuerna nämner respondenterna namn på sina 
studie- och yrkesvägledare. För att inte röja studie- och yrkesvägledarnas identitet 
redovisas namnen i resultatdelen istället med XX, YY och ZZ. Detsamma gäller 
elevernas namn som redovisas med fingerade namn. Deras citat är utskrivna i 
resultatdelen utan språklig korrektion. 
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4 Resultat 

De resultat som framkommit under intervjuerna redovisas med utgångspunkt från 
varje forskningsfråga. De intervjusvar som ansetts relevanta för att besvara 
forskningsfrågorna har använts. Elevernas svar har nästan genomgående skrivits 
ut i citatform och grupperats under respektive fråga. 

4.1 Vad betyder samtalet med studie- och 
yrkesvägledaren för eleven? 
I intervjuer med de åtta eleverna framkom att sju av dem ansåg att samtalets betydelse 
är viktigt. De anser att informationen de får i samtalet är bra och något man har nytta av. 
Samtalet ger tillfälle att få svar på frågor eller på problem. Många av eleverna anser att 
samtalet gör det lättare att välja program eller kurser. Studie- och yrkesvägledaren kan 
ge stöd att välja när man är osäker. Gemensamt för de flesta är att studie- och 
yrkesvägledaren kan ge svar på frågor, ge information, visa vägen och förklara hur de 
olika valen fungerar. 

Kada uttrycker sig följande: 

Man får mer information och lösa sina problem och så man får svar på frågor som man inte har 

svar på. 

Jakob på grundskolan årskurs nio sa följande: 

Det var bra att jag pratade med henne eftersom jag visste inte så mycket om gymnasievalet. 

Jag fick ganska mycket information av henne. Det var bra tycker jag. Det var bra information. 

Zeynep tyckte dock att det var svårt med studie- och yrkesvägledarens information om 
universitet och högskola: 

Alltså jag tycker att det har varit ganska svårt med XX´s information om universitet och 

högskola och sånt här. Jag tycker det är ganska bra när jag pratar med kompisar som läser på 

universitetet, jag får ganska bra information av dem, man kan fråga vad som finns för olika 

utbildningar och så.  

Fatma uttryckte att samtalet betydde en känsla av trygghet: 

Att man känner sig trygg liksom att man kan säga att det är någon som kan hjälpa mig med 

någonting även om alltså man är inte bra på allt liksom. Ibland man är inte riktigt säker på vad 

man ska läsa och vad man ska bli och så. Ibland om man kommer på någon idé man kanske 

kan jobba med det här, då kan man gå liksom till Syv. 

Fatma tar även upp att är det något som man inte förstår så är man välkommen att få 
mer hjälp eller information hos studie- och yrkesvägledaren. 

Zafina uttrycker samtalets betydelse som: 

Hon är alltid positiv när man pratar med henne, jag vet inte jag känner så i alla fall. Man mår 

bättre liksom när man pratar med en SYV, en person som hjälper dig.  
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4.2 Påverkar samtalet deras val? 
I intervjuerna framkommer att samtalet har påverkan på valet beroende på elev. Flertalet 
av eleverna säger att det är de själva som styr valet efter sitt eget intresse men att studie- 
och yrkesvägledaren i samtalet påverkar dem i någon form. Det framkommer att studie- 
och yrkesvägledaren har begränsat eleverna både i programval och i val av kurser. 
Några elever anser att det har varit bra på ett sätt att bli begränsad.  Maria berättar: 

Jag tror hon ville jag skulle förstå verkligen att orka och att kunna klara kurser för den här ville 

jag ha och den här ville jag ha och sen klarar man inte kursen. Jag tror inte att hon ville att jag 

skulle välja kemikursen eller fysik så snabbt eftersom jag har problem med språket. 

Kada säger: 

Först jag valde Natur men när jag pratade med syven hon sa att det kanske blir för svårt för 

mig eftersom jag inte gått i skolan här i Sverige. När jag hade kontakt med XX skulle jag välja 

kemi och fysik men hon sa att eftersom jag inte lärt mig så mycket i Sverige innan så sa hon att 

det var bättre om jag skulle välja om jag väljer Natur B istället och får bättre betyg där än om 

jag väljer kemi och bara får G där, jag visste inte vad jag skulle välja men jag valde Natur B och 

jag fick MVG där.  

 
Andra elever anser att påverkan från studie- och yrkesvägledaren var för stor och att de 
själva borde ha fått bestämma mera. Eleverna har en ambition om att läsa mera kurser 
men ser sig påverkade av studie- och yrkesvägledaren att välja bort sin önskan. Zeynep 
berättar:  

Det var inte bra för när jag gick i ettan skulle jag ta franska eller tyska och det fick jag inte för 

XX sa så här: Nej, du kommer att blanda ihop franska, tyska och svenska. Det var inte roligt 

faktiskt. 

Zeynep fortsätter: 

Jag tycker att det ska man välja själv liksom och se liksom att det här kan jag och det kan jag 

och det här kan jag inte. XX ska inte bestämma vad jag gör och inte liksom, vad jag ska ha och 

inte ha… Mm jag fick inte bestämma så mycket och jag var tvungen att välja andra kurser för 

engelska, tyska och franska liksom. Nu jag har ganska många kurser och det känns som jag 

har tagit allt liksom. 

Zafina berättar: 

När jag skulle välja rättskunskap då sa XX, du kommer inte att klara det här. Jag tycker att XX 

borde ha varit lite mer positiv till mig. 

I samband med frågan om samtalet påverkar deras val tar flera elever upp att även 
föräldrar har åsikter och att det även är bra att tala med flera personer inför valet.  

Gaby säger: 

Mest föräldrar som påverkar eftersom de tycker att jag ska bli någonting, kanske de har 

påverkat mig men i alla fall det mesta är det jag som bestämmer. Det känns att alla ska prata 

med studie- och yrkesvägledaren, för det är de som vet hur jobbet, hur det ska gå för mig. Det 

är alltid bättre att snacka med andra, föräldrar och höra vad de andra rekommenderar men det 

är bra att prata med yrkesvägledare, det måste man göra! 
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En elev berättar att han har pratat med äldre syskon och fått information som har 
påverkat hans val. 

4.3 Vad uppskattar eleverna i samtalet?  
Eleverna uppskattar informationen och möjligheten att få träffa någon som lyssnar och 
som de kan ställa sina frågor till. Information som beskriver skola och valsystem är 
något som är viktigt. Hos vägledaren får de hjälp med val och hjälp med att få struktur 
på de olika valmöjligheterna.  

De uppskattar att man har möjlighet att besöka vägledaren flera gånger. Några har bara 
gjort något besök och andra har gjort flera besök. En elev berättar att vägledaren 
kommer ut i klassen och ger information samt förklarar men att om hon inte förstår så 
kan hon komma på ett enskilt samtal och förklara på ett annat sätt så att hon förstår. 
Maria beskriver vad det viktigaste en studie- och vägledare ska hjälpa till med: 

Han eller hon måste kunna ge en bra information och förklara och vara trevlig (skratt) för om 

hon/han är arg och pratar så här man vill inte prata med den personen den ska vara trevlig och 

man ska förstå på pratet. 

Fatma uttryckte sin uppskattning över vägledarens lugn:  

Min Syv är XX. XX är bra och lugn. Alltså jag var stressad jag visste liksom inte det här med 

kurser hur de krockar, också och det här med poäng så då gick jag till XX och frågade hur jag 

skulle göra. 

Kada berättar att hon uppskattar en bra kontakt mellan studie- och yrkesvägledaren och 
eleven och att de har hjälpt henne på ett bra sätt.  

 
En annan sak eleverna uppskattar har inte direkt med samtalet att göra men uppskattas i 
anknytning till samtalet. Kada säger: 

Ibland har XX hjälpt mig med andra saker som blanketter och CSN, XX har hjälpt mig mycket 

med såna grejer och ordna kuvert och faxa och så. 

4.4 Vad saknar eleverna i samtalet? 
På frågan vad eleverna saknar i samtalet med vägledaren har de flesta svårt att svara 
direkt. Gaby säger: 

Jaa, neej, jag vet inte? Nej. Kan inte säga, vet inte? 

I svaren framkommer det dock att flera elever saknar information om det svenska 
skolsystemet. Zeynep säger: 

Ja, alltså vi invandrare som kommer från andra länder skulle behöva ha mer hjälp än andra 

liksom för att … det tycker jag absolut för vi kan inte systemet liksom, hur fungerar skolor? När 

jag började visste jag inte att det fanns något som hette G, VG eller MVG, det visste jag faktiskt 

inte, det var ganska jobbigt, jag började ettan bara.  
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Zafina svarar: 

Förklara hur situationen är i gymnasiet för vi som är invandrare som kommer från andra länder 

vi vet inte liksom hur systemet är.  

Jakob på grundskolan svarar följande: 

Jag skulle vilja att XX förklarade mer liksom, ibland om typ förklarar om program så dom skulle 

förklara mer och ge information så man blir intresserad. Dom säger det här är det här och det 

är det här är det här programmet och det här är det här programmet. Det här kan du läsa jag 

tycker det är bättre om de berättar om själva programmet så man vet. Vissa elever väljer och 

så efter ett år så dom väljer en annan program och börjar om på första året. Det tycker jag dom 

skulle förklara mer.  

Fatma på gymnasiet säger: 

Jag var 13 ½ år när jag kom till Sverige jag började med svenska språket. Det första året var 

svårt att komma in och anpassa mig som svenskarna gör. De är så vana vid de metoder men 

jag var liksom helt okänd. 

Basima säger: 

Men någonting som är lite så här som vi invandrare i skolan undrar är alltså. Syvarna dom 

brukar inte koncentrera så mycket på oss liksom för när vi kom till skolan då visste vi ingenting 

om Sverige, programmen hur de fungerade 

I Marias svar framkommer saknaden av tid och tillgänglighet: 

Men det skulle vara två (studie- och yrkesvägledare) på skolan, det är svårt för en person att 

klara hela skolan. XX är jätteupptagen, man får inte kontakt med XX. Man måste ibland vänta i 

två veckor. 

Zeynep säger: 

Ibland har jag blivit tvungen att prata med YY eller ZZ till och med. Det var ganska svårt att 

prata med dom också, dom har andra elever också, dom är ganska upptagna också. 

I en följdfråga till om eleven saknar något i samtalet frågades: 

Intervjuaren: Tycker du som invandrarelev att ni skulle behöva mer hjälp än 
svenskarna? 

Maria svarar: 

Det viktigaste är att han eller hon ska säga till en lärare att vissa elever har problem med 

språket och så till exempel att man kommer från andra länder och hur länge man varit i 

Sverige, sån information ska läraren ha. 

Intervjuaren: Du menar att vägledaren ska ge den informationen till läraren? 

Ja, och sen kanske prata mer om att vi inte skulle börja ettan (åk 1, gymnasiet) så snabbt. 

Kanske vi skulle läsa ett år till i förberedelseklassen för nu vi ska studera till läkare och då 

måste man ha MVG i nästan allt. 
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4.5 Sammanfattning 
I intervjuerna framkom att elevernas syn på betydelsen av att samtala med studie- och 
yrkesvägledaren kan vara att man får svar på frågor, man får information och får 
struktur på valet. Samtalet gör det lättare för dem att välja. Någon svarade att det 
innebär en trygghet, någon annan kände att det var en positiv upplevelse. 

På frågan om samtalet påverkar eleverna svarar de att studie- och yrkesvägledaren har 
påverkan, både positiv och negativ. En del menar att de är de själva som väljer och att 
ingen har påverkat dem. Några säger att samtalet inte påverkar något utan det är 
föräldrarna som har åsikter om sina barns skolgång.  

Eleverna uppskattar att få information och att få prata med någon. Här kan de få hjälp 
och en chans att bli klara över situationen i val och i det svenska skolsystemet. Någon 
berättar om vägledarens lugn och någon om att hon fått hjälp med praktiska saker som 
rör val och väljande. Eleverna har svårt att förklara vad de saknar, men i många svar 
framkommer att det saknas information om skolsystemet.  

Information som många gånger ses som självklar för svenskfödda elever. Saknad av tid 
för samtalen är något som också uppkommer och eleverna ser en brist i att studie- och 
yrkesvägledaren har för många elever som behöver hjälp. 
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5 Analys 

5.1 Vad betyder samtalet med studie- och 
yrkesvägledaren för eleven? 
I resultatet nämner ett flertal respondenter att samtalet är ett sätt att få information och 
få svar på sina frågor. Det finns ett behov att få kunskap om olika program, kurser och 
vad det är för innehåll. Samtalen skapade möjlighet för eleverna att få den nödvändiga 
baskunskapen om organisationen i den svenska skolans värld.  

Eleverna behövde hjälp att strukturera, få teknik att välja utifrån sina förutsättningar och 
behov. Detta stämmer överens med vad Lindh (1997) tänker att det personliga 
vägledningssamtalet ska innebära för den sökande, att den sökande ska få möjlighet att 
bearbeta sina frågor.  

Resultatet visar att eleverna har begränsade erfarenheter av det svenska skolsystemet 
och om man ser till litteraturen (Integrationsverket, 2005) så sker ungas socialisation i 
en kontext av förhållanden som olika bakgrund och förgrund. Här kopplar vi förgrunden 
till att utlandsfödda elever med icke svenska föräldrar som anlänt sent till Sverige inte 
har fått en förståelse för förgrunden, det svenska skolsystemet och därför blir betydelsen 
att samtala med en studie- och yrkesvägledare för dessa elever, att få faktainformation. 

Lindh (1997) delar in vägledning i två områden. Den breda vägledningen som vi kan se 
att många av de utlandsfödda förväntar sig; information om utbildning, yrken och 
arbete. Den snäva vägledningen består av personlig vägledning som bedrivs enskilt eller 
i grupp. Det nya som vi har upptäckt här i vår studie är att utlandsfödda elever som 
anlänt sent till Sverige har ett mycket större behov av att få den vida vägledningen innan 
de kan gå över till den mer snäva personliga vägledningen. Detta beskriver även Lindh i 
sin avhandling. Skolan har oftast inte förberett eleven före studie och yrkesvalet. 
Eftersom den kollektiva förberedelsen inte fungerar fullt ut så måste information av 
allmänt slag bearbetas i samtalen. Det innebär att det enskilda samtalet som borde vara i 
fokus får ge vika åt ren faktainformation (a.a.). Eleverna har fullt upp med att organisera 
och få struktur på sin skolvardag och vår uppfattning är att det är få av de utlandsfödda 
eleverna som kan fokusera på den mer personliga vägledningen som Lovén beskriver 
innefattar en medvetandegörandeprocess och självkännedom (2000)  

5.2 Påverkar samtalet deras val? 
Alla respondenter uttrycker att samtalet har påverkat deras beslut i någon form. 
Påverkan upplevs både som något positivt och som något negativt av ungdomarna i vår 
studie. Positivt i den bemärkelsen att eleven verkar förstå att den så kallade styrning 
man upplevt har varit för deras eget bästa. Styrningen ledde fram till något som blev till 
deras fördel, en elev berättade bland annat att hon blev rekommenderad att välja Natur 
B istället för Kemi A och Fysik A och på så sätt fick hon betyget MVG. Kurserna Kemi 
A och Fysik B kunde hon välja senare vartefter hennes språkkunskaper blev bättre. 
Samtalet skapade en process där eleven fick möjlighet att tänka till om alternativen. Om 
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vi ser till Gottfredsons begränsnings och kompromiss teori kan vi se att eleven genom 
samtalet med studie- och yrkesvägledaren har kompromissat, valt mellan det som var 
önskvärt och det som var realistiskt. Detta visar att även önskvärda val kan väljas bort 
framför realistiska val (Gottfredson, 2002)                                                                                                      

Den negativa upplevelsen av studie- och yrkesvägledarnas påverkan menar en del elever 
är för att begränsa dem i negativ riktning. Här kan man se att elevens ambitioner och 
vägledarens åsikter om vad eleven klarar av leder till en krock. Detta kan vi koppla till 
litteraturen Lindh där hon skriver om projekt och intentioner som inte möts under 
samtalets gång. Eleven driver ett projekt och vägledaren ett annat (1997)  

Att eleverna upplever påverkan kan vi se i vår studie och den kan man koppla till annan 
litteratur som beskriver samma sak. Flera forskare i Sawyer (2006) tar upp studie- och 
yrkesvägledares grindvaktsroll. De vägledare som intervjuas i (a.a.) anser att eleverna 
ofta har orealistiska mål och högt ställda förväntningar på vad de kan utbilda sig till och 
arbeta med. Det talas om ett ”pushed up” eller ett ”cooling down” bemötande från 
studie – och yrkesvägledarna sida. Med det menas att man antingen utvidgar eller 
begränsar elevers val. Lärare i Ålunds bok, Multikultiungdom, menar att 
invandrarföräldrar projicerar sina yrkesdrömmar genom barnen och därigenom påverkas 
ungdomarnas studieval i en orealistisk riktning (1997) Detta tror vi inte stämmer fullt ut 
för detta förekommer säkert hos svenska familjer också och behöver inte vara något 
specifikt för just invandrare. 

Litteraturen Knocke & Hertzberg (2000) beskriver att en viss påverkan uttrycks också i 
samtalet genom de råd studie- och yrkesvägledaren ger, detta framkommer också i vårt 
resultat då en elev uttrycker att studie- och yrkesvägledaren menar att ett programval 
som hon skulle vilja välja skulle bli för svårt. Detta råd spelade en avgörande roll och 
styrde eleven att välja ett annat program.  

5.2.1 Andra samtal som påverkar 

Flera elever i vår intervju menar att det är de själva som väljer utan påverkan från 
föräldrar eller andra. I och med att de vidareutvecklade sina tankar framkom ändå att 
man gärna lyssnade på andras åsikter. Dessa andra kunde vara föräldrar, syskon eller 
kompisar. Detta ses även i Lovén (2000) att eleverna talar med fler personer i deras 
omedelbara närhet. Eleverna betonar i hans studie att det är de själva som väljer men att 
föräldrarnas åsikter är viktiga. Goldstein-Kyaga (1995) som skriver om invandrade 
ungdomar menar att det är sällan som föräldrarna bestämmer vad ungdomarna ska välja 
och att man ändå kan se mönster i hur valet görs, även i hennes bok beskriver ungdomar 
att det är de själva som väljer. Många väljer liknande sysselsättning som sina föräldrar. 
Hon menar att värderingarna som dominerar inom den egna gruppen omedvetet styr 
valet. Detta kan vi koppla till Gottfredsons teori där ungdomar har lärt sig vilka yrken 
som deras egen familj och samhället dömt som oacceptabla eller acceptabla och har låg 
eller hög ställning. De har förstått att det finns ett golv och ett tak för deras kunskaper. 
De ignorerar också val som verkar för svåra att uppnå eller utgör en stor risk att 
misslyckas med (Gottfredson, 2002). Detta tar även Lovén upp, elever i hans studie ser 
hinder av olika slag för att komma in på den önskvärda utbildningen. Detta leder till att 
de reflekterar över alternativ som egentligen är mindre attraktiva. Eleverna genomför 
någon slags självselektion för att de ursprungliga alternativen anses ouppnåeliga (2000) 
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5.3 Vad uppskattar eleverna i samtalet? 
Vi har i vår undersökning sett att eleverna tycker att det är viktigt att få träffa någon 
som lyssnar på deras frågor. Samtalet är för de flesta också något positivt där man får 
svar på frågor.  Under denna fråga framkommer också att eleverna uppskattar studie- 
och yrkesvägledarens förhållningssätt, i form av lugn och positiv attityd i bemötandet. 
Studie- och yrkesvägledarens kommunikation, både den verbala och icke verbala är 
alltså av vikt för utlandsfödda elever. Detta pekar även litteraturen Lindh på, hur 
vägledaren använder sig av den kommunikativa kompetensen, uppmuntran under 
samtalets gång och att det ibland kan ha en avgörande betydelse för vad som händer i 
elevens beslutprocess (1997). Lovén skriver i sin bok om Skolöverstyrelsens 
Utvägsrapport från 1987 att en kartläggning av elevernas uppfattning av 
syoverksamheten att de upplever syo som någon som äntligen lyssnar och som 
dessutom fungerar som en mellanhand mellan lärare och elev. Samma resultat får 
Borhagen & Lovén (1991) i Vem behöver Syo? enligt Lovén (2000). Eleverna anser att 
Syo är en person som lyssnar, bryr sig om och svarar på frågor. I likhet med det Lovén 
funnit i sin undersökning av elever har vi sett i vår undersökning. Eleverna uppskattar 
vägledare som är trevliga, bryr sig om dem, är hjälpsamma, förklarar bra och utstrålar 
trygghet. Eleverna ville få råd men inte bli styrda. Vi kunde också se att de ville ha sina 
val diskuterade och få sina val bekräftade av någon med kunskaper. Vi tror att alla 
oavsett om de är svenskfödda eller sent anlända till Sverige har de behovet att få 
bekräftelse hos vuxna. Vi förmodar då att sent anlända elever har ett större behov av 
samtal hos vägledaren för att det kan vara svårt för dem att få den bekräftelse som rör 
valet fullt ut av föräldrarna eftersom de inte heller har kunskap om utbildning och val i 
Sverige. 

5.4 Vad saknar eleverna i samtalet? 
Det vi ser i flera av intervjuerna är att de flesta har svårt att besvara frågan om vad de 
saknar i samtalet. Under denna fråga framkom ännu en gång att eleverna saknade 
information om det svenska skolsystemet, eleverna anser att informationsinsatserna om 
det svenska skolsystemet är otillräckliga. Att de inte kan besvara frågan vad de saknar 
kan vara att de inte riktigt vet vad de ska sakna eller vad som bör finnas med i ett 
vägledningssamtal. En fundering vi har haft är om denna fråga kan ha varit känslig för 
dem att besvara. Vi som intervjuvare, blivande studie- och yrkesvägledare och dessutom 
vuxna kan ha inverkat på vad de egentligen ville svara. Eleverna kan ha upplevt att de i 
så fall skulle kritisera skolan. Det vi funderat över är om det i så fall hör till den uppväxt 
de haft och respekten för vuxna som ofta finns i deras hemländer. 

Vi får precis som i tidigare stycken den uppfattningen att eleverna är så upptagna med 
att få information om praktiska delar i valsituationer så att fokus för dom blir att 
orientera sig i det svenska skolsystemet. Det vi kan se är att de saknar så mycket 
information som svenskfödda elever ser som självklart. För eleverna blir det svårt att se 
samtalet i sig som vägledning. Om man ser till litteraturen så är skolan i samhället en av 
de viktigaste faktorerna när det gäller för individer att socialiseras in i samhället och att 
som individ inte vara medveten om hur skolan är organiserad skapar brister i underlag 
för beslut i valsituationer (Nagle, 1988) 
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6 Slutsatser 
De slutsatser vi kan dra av undersökningen är att samtalet har betydelse för 
ungdomarna. De anser att det är viktigt för dem. Samtalet upplevs tryggt och positivt 
och det är bra att få information som klargör. Vi kan också dra slutsatsen att studie- och 
yrkesvägledarnas samtal påverkar eleverna både i positiv och i negativ bemärkelse i 
deras val. Vi har också sett att samtal med närstående också påverkar elevens val samt 
att många anser sig vara självbestämmande men att de ändå söker någon slags 
bekräftelse i samtalen med studie- och yrkesvägledaren och andra närstående personer. 
Eleverna uppskattar i samtalen att det finns ett lugn och att vägledaren är vänlig och tar 
sig tid att träffa eleven flera gånger. Samt att de även har möjlighet att få hjälp med 
andra praktiska saker. Vidare pekar resultatet på att studie- och yrkesvägledaren innehar 
en viktig roll för eleverna som anlänt sent till Sverige.  

Det eleverna ser som brist eller som saknad i samtal eller i mötet med studie- och 
yrkesvägledarna har nämnts att det ändå saknas viktig basinformation som borde finnas 
för att skapa grunden för att kunna gå vidare med mer personligt inriktade samtal.  

Att ge grundinformation om det svenska skolsystemet anser de flesta av eleverna vara 
studie- och yrkesvägledarens ansvar. För eleverna innefattade grundinformation allt från 
att studie- och yrkesvägledare skulle informera lärare om att nya elever har 
språkproblem till att förklara för eleverna hur prov går till och är upplagda. Slutsatsen vi 
kan dra av ovanstående är att eleverna har fått uppfattningen av att studie- och 
yrkesvägledaren är den person som ensamt på skolan ska tillhandahålla all information.  

I en del svar framkommer även avsaknaden av studie- och yrkesvägledarnas tid 
eftersom väntetiden för ett besök kan bli lång samt att det därför borde finnas fler 
studie- och yrkesvägledare verksamma på skolorna.  De svar vi fått visar att eleverna 
har behov av att få samtala med en studie- och yrkesvägledare och att det är 
betydelsefullt för dem. Eleverna begränsas i sin beslutsprocess i och med att tid saknas 
för att hålla de samtal som skulle ha varit nödvändiga. 

• Samtalets betydelse är att det upplevs som viktigt för eleverna 

• Samtalet påverkar eleverna både i positiv och i negativ bemärkelse 

• Samtalet upplevs som ett sätt för eleverna att få viktig grundinformation 

• Studie- och yrkesvägledaren innehar en viktig roll för eleverna 

• Eleverna upplever brist på tid för samtal och att nå studie- och yrkesvägledaren  

• Eleverna uppskattar lyssnande, lugna och positiva vägledare 

6.1 Verifierad hypotes 
I vår hypotes antog vi att eftersom samtalet är betydelsefullt för elever i stort menade vi 
att samtalet kan innefatta en ytterligare betydelse eller innefattas av en annan innebörd 
för utlandsfödda elever med icke svenska föräldrar som är sent anlända till Sverige. 
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Vår hypotes kan verifieras i och med att ungdomarna har uttryckt att de är i behov av 
mer samtal. Samtidigt har vi insett att det vi var ute efter nämligen att få svar på vilken 
betydelse samtalet har för dessa elever, inte riktigt förstods av eleverna. Det mer 
personligt inriktade vägledningssamtalet ligger en bit framför dem fortfarande. De 
utlandsfödda sent invandrade eleverna saknar den kunskap och erfarenhet som behövs 
för att vägledningssamtalet med innehåll av självkännedom och självinsikt, ska bli 
värdefullt för dem.  

Samtalen med vägledaren har dock en viktig betydelse för dem ändå trots att samtalen 
måste innefatta så mycket av den grundläggande informationen som människor som 
anlänt till Sverige saknar.  
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7 Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 
Då resultatet visar att samtalet innefattas av olika innebörd beroende på individens 
förförståelse av dess betydelse innebar det delvis att vi inte fick de svar vi hade 
förväntat oss, sett utifrån forskningsfrågorna. Vår förförståelse av samtal grundar sig på 
det professionella vägledningssamtalet medan de utlandsfödda elevernas förståelse av 
samtal innefattade mer av information och behov att möta någon med kunskap om 
studier. I vår undersökning kan man se att eleverna bedömde värdet av betydelsen av 
samtal med en studie- och yrkesvägledare utifrån sin situation av att vara sent anlända 
till Sverige. Detta innebär att samtalen får mer av informationskaraktär i mötet med sent 
invandrade. Lindh (1997) beskriver i sin bok att samtalet formas utav olika 
påverkansfaktorer. Detta kan vara studie- och yrkesvägledarens och den sökandes 
förväntningar, uppfattningar, intention och språkliga färdigheter. Utifrån de resultat vi 
fått och i jämförelse med (a.a.) kan vi förstå att innebörden av samtal får olika 
betydelse. Trots att vi har sett att vägledare och elev inte alltid möts i samtalet kan vi se 
att samtalet upplevs som viktigt och skapar mening för eleven. 

Vår titel på arbetet och även vår hypotes antyder att arbetet ska handla om samtalets 
betydelse för utlandsfödda elever. Eftersom samtalet är en del av val och 
beslutsprocessen har det varit oundvikligt att inte beröra dessa delar också för att skapa 
en helhet. Vårt resultat är inte något nytt och banbrytande men ändå viktigt för att lyfta 
de problem som sent invandrade elever möter i skolan. 

Även om det fanns en brist på uttömmande svar under vissa frågor upplevde vi inte vårt 
resultat som svagt utan vårt resultat visar istället på att det finns en brist i skolan. Denna 
brist består av att skolan har svårigheter att kunna förmedla grundinformation till sent 
anlända elever. Resultatet vi har fått fram visar att medvetenheten om de mångkulturella 
inslagen i skolan behöver lyftas fram. I problemställningen talas bland annat i Sawyer 
(2006) och i Lpo 94 om multikulturalitet som något slags problem.  

Människor med annan kulturell bakgrund lever i en dubbel verklighet mellan sin 
hemkultur och den kultur det nya landet medför. I Lpo 94 2.6§ står det bland annat att 
skolans personal skall  

Bidra till att motverka sådana begränsningar i elevens studie- och yrkesval som grundar sig på 

kön eller social eller kulturell bakgrund (Utbildningsdepartementet, 1998, s. 17) 

För att kunna ge lika möjligheter behöver vägledaren i sitt dagliga arbete ge mer stöd till 
individer med annan etnisk bakgrund. Ett vanligt traditionellt antagande har varit att om 
man behandlar alla lika så hjälper det mot olikheter som existerar i samhället, något som 
kanske fungerar i en homogen kultur (Launikari & Puukari, 2005) 

I en av våra slutsatser har framkommit att samtalet påverkar eleverna både i positiv och 
i negativ bemärkelse i valsituationer. Som kommande vägledare tycker vi att det är 
viktigt att vara medveten om den implementerande roll som vägledare tycks ha. Att vara 
införstådd med att vi måste agera för att förändra institutionernas makt istället för att 
reproducera den differentiering som fortgår i samhället. Något som vi diskuterat under 



 

  27 

vårt arbete med uppsatsen är den ”grindvaktsroll” studie- och yrkesvägledaren kan få. 
Det är skrämmande att vi kan komma i den situationen att vara den som kan avgöra i 
frågor enbart på vårt godtycke om en elev är duktig eller inte, detta gäller inte bara 
utlandsfödda elever. 

Samtalet är en del av val och beslutsprocessen och Gottfredson menar i sin 
begränsnings och kompromissteori att individen i onödan begränsar och kompromissar 
när det gäller valmöjligheter, ofta avstår man sin individualitet för att valet ska vara 
accepterat av omgivningen (Gottfredson, 2002) Här har vi diskuterat vårt resultat mot 
Gottfredsons teori att studie- och yrkesvägledaren i sin ”grindvaktsroll” kanske påverkar 
eleverna att begränsa sig mer än de egentligen behöver. Det kan vara svårt att som 
vägledare veta när man behöver begränsa eleven på grund av orealistiska mål och vad 
som är rimligt för en elev att klara av. Vem ska bedöma vad som är orealistiskt eller 
inte?  

En av slutsatserna visar dock på att studie- och yrkesvägledaren innehar en viktig roll 
för eleverna som anlänt sent till Sverige. Att möta en person i den svenska institutionen 
som är tillgänglig och lyssnar till deras behov är både betydelsefullt för individens 
socialisering in i det svenska samhället, integrationsprocessen som att det skapar ett bra 
underlag för att kunna gå vidare i beslutsprocessen i valsituationer.  

Förtjänsten med våra forskningsfrågor och resultat är att de lyfter fram den 
utlandsföddes tankar något som vi inte funnit på så många ställen mer än i 
Integrationsverkets rapport 2005. Tidigare forskningar som gjorts har fokuserat på 
svenskfödda elever. Styrkan med vår uppsats är att de sent anlända elevernas åsikter får 
komma fram. Vi har diskuterat och anser att samtalen för de sent anlända eleverna kan 
förbättras. För att kunna förbättra för denna målgrupp måste de berördas åsikter få 
komma fram för att nå den bästa lösningen på problemet.  

Vi tycker att vi som människor behöver stanna upp ibland och reflektera över vår 
existens, för att förstå det faktum att vår kultur inte representerar det enda sättet att leva 
i världen med värderingar och normer utan att det är bara ett sätt att leva bland många 
andra. Det är så lätt att se sitt eget samhällssystem som det allena rådande. Vi fastnar 
lätt i våra värderingar och har svårt att acceptera andras verklighet, därför är kunskap 
om varandra över kulturgränserna viktiga för att öka förståelsen för individens 
livssituation och sammanhang. 

Vi kan se att vårt resultat styrker tidigare forskning och rapporter om att skola och 
vägledning behöver mer kunskap om det mångkulturella samhället för att bättre kunna 
hjälpa människor till rätt plats i studie- och yrkeslivet. Dresch & Lovén tar upp 
multikulturalitet i Vägledning i förändring (2003). I deras rapport uttalar sig vägledare 
om den brist på kunskaper om det svenska skolsystemet som sent invandrade elever har. 
Det vi kan se i vår undersökning är att det inte har hänt något mer sedan den rapporten 
skrevs, eleverna saknar fortfarande kunskaper om det svenska skolsystemet, behovet 
finns fortfarande på dessa två skolor vi undersökt. De elever vi talade med uttrycker 
frustration över att de inte fått tillräcklig information.  

Det vår undersökning tillför forskningen om studie- och yrkesvägledningsområdet är att 
påvisa att ytterligare stöd behövs för dessa grupper av elever för att det ska bli en rättvis 
och likvärdig skola så långt det är möjligt. Svagheten med vår undersökning är att den 
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inte kan ge en rättvis bild över hur det ser ut i landet i helhet. Vi är medvetna om att det 
på andra håll i landet kan se annorlunda ut. Tidigare studier som gjorts är gjorda med 
fler respondenter inblandade och säkert också över längre tid. Vår undersökning ger 
ändå en hänvisning till hur det kan se ut i en mindre kommun och hur nuvarande 
skolsystem tar hand om de elever som anlänt sent till Sverige.  

7.2 Metoddiskussion 
Den kvalitativa metoden med halvstrukturerad intervjuguide som användes 
möjliggjorde att få en förståelse av betydelsen av samtal. Vidare har de följdfrågor som 
uppstod gett mer kunskap och information. Våra intervjuer var korta på grund av att vi 
fick anpassa oss efter elevernas tider. Hade intervjuerna varat längre hade kanske mer 
och djupare information framkommit.  

Under intervjun upplevdes svaren som uttömmande men när vi sedan transkriberade 
intervjuerna framgick att vissa frågor kanske var för svåra, eleverna kanske inte förstod 
innebörden på det vis som vi avsett. Frågan om vad samtalet betytt för sent invandrade 
elever uppfattades inte på det sätt som vi trott. Likaså kunde vi se att vissa frågor 
avslutats för tidigt och att ytterligare följdfrågor borde ha ställts för att få fylligare svar. 
En fundering hos oss har varit att man kanske kunde ha utfört gruppintervjuer. Vår 
tanke med det var att vi observerade att vissa elever verkade besvärade av att tala om 
vad de saknade i samtalen. Tanken med en gruppintervju var att den eventuellt hade 
kunnat göra så att eleverna vågade öppna sig mer inför oss. Eleverna kan ha upplevt oss 
som representanter för skolan och en auktoritet man inte berättar allt för. Kvale (1997) 
menar att använda den formen av intervju kan skapa ett samspel mellan 
intervjupersonerna vilket kan ge spontana och mer känslomässiga uttalanden kring 
frågorna. 

Samtalet är en interaktion mellan oss som intervjuar och eleverna. Eleverna kan ha sett 
oss som företrädare för skolan. Detta kan skapa en hierarki där vi står för en överordnad 
position och eleverna i en underordnad. Denna påverkansfaktor kan ha inverkat på 
samtalen under intervjuerna. 

Vi tror dock att den kvalitativa forskningsmetoden med intervjuer är ett bra sätt att få 
fram respondenternas tankar. Om vi däremot valt att göra undersökningen på en större 
ort så hade en informationsinsamling med enkäter varit verkningsfull för att få fram ett 
större underlag för vår resultatdel.  

7.3 Diskussion om framtiden 
Avsikten med undersökningen var att försöka se hur sent invandrade ungdomar ser på 
det samtal som förekommer hos studie- och yrkesvägledare. Den upptäckt vi gjorde var 
att eleverna många gånger inte förstår vad samtalet kan användas till. Vi har under 
intervjuernas gång upptäckt ett mönster i att de flesta elever anser att den informationen 
som ges kollektivt är bristfällig. Studie- och yrkesvägledarna får använda mycket av den 
tiden till att förklara saker som borde ha varit självklara. Eleverna upplever att inget 
direkt beaktande tas till att de är sent anlända till Sverige. Eleverna pekar på eller tror att 
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det är studie- och yrkesvägledarens arbete att informera lärare om språkproblem, att 
studie- och yrkesvägledaren ska ge all upplysning om skolsystemet eller hur prov 
fungerar osv.  

Detta har utmynnat i fler frågor som borde forskas vidare kring. Vems är ansvaret att 
utlandsfödda elever får en introduktion om det svenska skolsystemet? En ytterligare 
fråga är hur vårt resultat står sig gentemot det övriga landet? Vår studie är liten och 
baseras på en liten kommun som inte är speciellt invandrartät. Hur ser det ut på mer 
invandrartäta orter i Sverige? Skulle sent invandrade elever få mer insikt i om vad 
samtalet skulle kunna innebära för dem om grundinformationen varit bättre? 
Sammantaget tycker vi att man kan se att studie- och yrkesvägledare behöver ha 
kunskap om multikulturell vägledning. Men det är inte bara vägledningen som behöver 
ha vetskap inom det området utan det bör genomsyra hela skolorganisationen och 
kanske även uttryckas tydligare i skollag och läroplaner. 

Okunskapen om multikultur som verkar finnas inom skolvärlden bör arbetas bort. Detta 
leder oss in på frågan hur mycket kunskap skolledare och lärare får i utbildningen? I vår 
utbildning till studie- och yrkesvägledare tycker vi att vi har fått en förståelse och en bra 
grund att stå på om man ser till multikulturalitet. De kunskaper vi har inhämtat under 
våra studier om etnicitet, har betydelse för invandrade elever i den svenska skolan. Om 
man ser kopplingen, välutbildade studie- och yrkesvägledare och den ökade mångfalden 
i svenska skolor, borde det vara självklart att alla kommuner skulle arbeta mot att 
anställa vägledare med studie- och yrkesvägledarutbildning.  

Vårt mål som studie- och yrkesvägledare är att möta utlandsfödda elever som är sent 
anlända till Sverige med en inställning att ge samma förutsättningar till 
vägledningssamtal som till svenskfödda elever. I vår roll som vägledare måste vi ta 
ansvar och möta elevernas olikheter med respekt. Olika kulturer skapar en mångfald av 
individers verkligheter. Detta vill vi inte se som något problem utan snarare som en 
utmaning. 
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Bilagor 

Bilaga 1 
E-brev med förfrågan till studie- och yrkesvägledare på grundskola 

Hej XXX! 

Hoppas du har det bra! Jag skriver till dig då jag och Marita Mikaelsson ska börja med 
vårt examensarbete och då har vi tankar om att forska kring elever med annan etnicitet, 
hur de ser på betydelsen av samtal med studie- och yrkesvägledare i valet till gymnasiet. 

Vår fråga till dig är om det finns elever i årskurs nio på X-skolan med en annan etnisk 
bakgrund som har gjort sitt gymnasieval nu som vi skulle kunna använda i vår 
forskning? Vi har antingen tänkt använda enkätmaterial eller intervjua. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Karlsson  

Tel: X 

Mobil: X 
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Bilaga 2 
E-brev till studie- och yrkesvägledare på gymnasieskolan 

Hej XXX! 

  

Hoppas att du har det bra. Jag antar att du är kvar på X-skolan, jag har inte hört några 
andra rykten...  

  

Jag har en liten förfrågan till dig. Anna Karlsson och jag håller som bäst på att förbereda 
för vår C-uppsats som vi snart ska börja med. Vi hade tänkt undersöka hur invandrade 
ungdomar ser på betydelsen av sina samtal med studie- och yrkesvägledare. Vad vi är 
intresserade är då att komma i kontakt med ca 4 elever med utländskt ursprung som går 
ut gymnasiet i år.  

  

Tror du att det finns några elever som passar in på detta och som är intresserade av att 
ställa upp på en liten intervju? 

  

Vi skulle behöva börja v 15, alltså någon gång efter påsklovet. 

  

Hälsningar Marita 
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Bilaga 3 
Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Anna Karlsson och Marita Mikaelsson och studerar på Studie- och 
yrkesvägledarprogrammet, Lärarhögskolan i Stockholm.  

Vi har påbörjat att skriva vårt examensarbete som vi har tänkt ska handla om vad 
samtalet med studie- och yrkesvägledaren har för betydelse för utlandsfödda elever med 
icke svenska föräldrar. 

Mötet kommer innebära en intervju där vi ställer frågor om hur du sett på betydelsen av 
att prata med en studie- och yrkesvägledare när du har gjort dina val. 

Inga elever kommer att nämnas vid namn i examensarbetet, skolans namn kommer inte 
heller namnges.  

Detta är frivilligt att medverka i men det vore till stor hjälp för oss om du hade 
möjlighet att ställa upp. 

 

Med vänlig hälsning 

Anna Karlsson & Marita Mikaelsson  
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Bilaga 4 
Halvstrukturerad intervjuguide för elev 

●Hur många år har du bott i Sverige? 
 
●Hur tyckte du det var att prata med en studie- och yrkesvägledare när du gjorde dina 
val? 
 
●Vad betyder samtalet för dig? 
 
●Vem/vilka/vad tror du har påverkat ditt val?  
 
●Tycker du att du fick du den hjälp du behövde? 
 
●Förstod du vad din studie- och yrkesvägledare menade? 
 
●Vad tycker du har varit bra med att få samtala med din studie- och yrkesvägledare? 
 
●Finns det något du tycker skulle kunna förbättras i mötet med studie- och 
yrkesvägledaren? 
 
●Vad är det viktigaste en vägledare ska hjälpa till med för dig? 
 
●Har vägledaren hjälpt dig på något annat sätt än samtalet? 
 
●Tycker du att utlandsfödda elever skulle behöva mer hjälp? 
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