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Sammanfattning 

 

Många ungdomar immigrerar med eller utan sina föräldrar till Sverige varje år. Deras 

livssituationer är olika; de kommer från olika kulturer, från olika länder och har alla olika 

bakgrund. Detta är en kvalitativ studie som gjorts på fyra elever på IVIK med syftet att studera 

framtidsföreställningar och motivationen för att få en bild av deras framtida val och beslut för 

utbildning och yrke. Resultatet visar att de fyra eleverna vill och har som mål att läsa på 

högskolan men de är osäkra på vad de vill läsa. Social tillhörighet, genus och intresse är faktorer 

som påverkar studie- och yrkesval. Motivationen ser olika ut hos dessa elever men alla delar 

samma mål, att studera på högskolan. 
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Abstract 

 

Many young people are immigrating with or without their parents to Sweden every year. Their 

life situations are different; they come from different cultures, different countries and have all 

different backgrounds. This is a qualitative study of four students at IVIK to study their future 

performances and motivation to get a picture of their future choices and decisions on education 

and occupation. The result shows that the four students aims to study in high school and 

university but they are uncertain about what they want to study. Social inclusion, gender and 

interest are the factors that affect the study and career choices. The motivation is different for 

these students, but all share the same objectives, to study at the University.  
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1. Inledning 

Detta är en kvalitativ studie av hur fyra sent anlända ungdomar (16-19) ser på sin framtid och 

framtida val. Många ungdomar immigrerar med eller utan sina föräldrar till Sverige varje år. 

Deras livssituationer är olika, de kommer från olika kulturer och från olika länder. Det kulturella 

och det sociala kapitalet (Broady, 1998) är stora påverkansfaktorer för framtidstro och drömmar. 

Kontexten och olika värderingar är det som påverkar en person till vad man väljer och vad man 

begränsar sig till i livet vilket även påverkar framtidstron. Vissa elever har vuxit upp i länder där 

genus, vad som är kvinnligt och manligt, tas med stort allvar där jämställdhet inte existerar. 

Detta kan vara en anledning till vad som kan låta dessa elever begränsa deras handlingshorisont 

(Gottfredson, 2002). Även lärarna/vägledare har stor påverkan på dessa elever då eleverna har 

stort förtroende för dem. Deras förtroende har stor påverkan att de kan antingen motivera 

eleverna till deras framtidsdrömmar eller ”krossa” deras framtidstro. 

 

IVIK är ett individuellt program på gymnasiet som motsvarar grundskolans sista år, och syftar 

till att ge eleverna behörighet för gymnasiestudier. Detta program är endast för nyanlända eller 

elever som kommer från en förberedelseklass.  

 

I publikationen från skolverket Vid sidan av eller mitt i? - om undervisningen för sent anlända 

elever i grund- och gymnasieskolan (skolverket, 2005) skriver man bland annat om att många 

kommuner lämnar av det stora ansvaret av skolintroduktionerna på skolledarna/rektorerna, och 

att få andra lokala myndigheter är med vid planeringen. Detta innebär att insatserna ser olika ut i 

olika kommuner (ibid.).  

 

Statistik från STATIV
1
 (Skolverket, 2005) visar att en stor majoritet av de ungdomar som har en 

sämre psykosocial hälsa är ungdomar som är födda i Sverige med utländsk bakgrund, ungdomar 

som invandrat innan skolstart eller ungdomar som invandrat efter skolstart. De två sistnämnda 

är de grupper som har en klar majoritet inom denna kategori. Statistiken (ibid.) visar även att 

många av dessa elever som är sent anlända upplever sig bli mobbade i skolan av både lärare och 

elever. 35 procent av de sent anlända eleverna fullföljer sina studier inom fem år och de stannar 

på IVIK- programmet i minst två år (ibid.). Ju äldre eleven är desto mer tid behöver eleven i den 

förberedande verksamheten, därför stannar många även kvar en längre tid tills de fått behörighet 

i sina kärnämnen. 

 

Detta innebär att det är en samhällsekonomisk fråga då det är dyrare för samhället att ha kvar 

dessa ungdomar under en längre tid på IVIK.  Det måste bli mer effektivt i inskolningen till 

gymnasiet. Kännedom om vad dessa elever har för bakgrund och framtidstro anser jag är viktigt 

                                                      
1
 STATIV var Integrationsverkets databas. Integrationsverket lades ner 30 juni 2007 och delar av 

verksamheten finns nu under andra myndigheter. Nu har SCB ansvaret för databasen STATIV. 
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då vägledaren sedan har ansvar att föra eleven vidare så att eleven inte ”fastnar” i denna fas utan 

får rätt utbildning och sedan rätt information och vägledning för att effektivisera arbetet.  

 

Detta är viktigt då man frågar sig; hur ska vägledare arbeta med dessa elever för att eleven ska 

bli tillfredställd i sitt val? För eleven innebär detta att utbildningen blir mer effektiv och får 

stärkt självkänsla i processen. 

1.2 Förförståelse 

Jag har bland annat varit på praktik på vuxenutbildningen då jag har träffat många elever från 

IVIK som ska läsa vidare vilket har lett till att jag har intresserat mig för dessa elever. Många av 

de ungdomar som kommer till Sverige väljer att läsa yrkesförberedande utbildningar efter IVIK 

och SFI
2
 då de inte tror att de klarar en teoretisk utbildning. Andra elever funderar på att studera 

akademiska utbildningar som ingenjörer eller läkare. Jag har även märkt att vissa av eleverna 

inte heller vet om de får stanna i Sverige vilket jag även känner kan vara en faktor som kan 

påverka deras framtidstro då de är oroliga för att inte veta om de blir hemskickade imorgon.  

1.3 Syfte 

Syftet med studien är att studera framtidsföreställningar och motivation hos elever på IVIK. 

Intentionen med detta är att det ska leda till underlag för vägledare för att de på bästa sätt bistå 

med rätt stöd. 

 

Mitt antagande är som förförståelsen, att dessa personer är omotiverade och har inte höga tankar 

om framtiden. 

                                                      
2
 svenska för invandrare 
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1.4 Forskningsfrågeställningar 

1. Vilka faktorer väger in i IVIK-elevers framtidsföreställningar med avseende på yrken 

och arbete? 

2. Hur ser relationen ut mellan de förutsättningar som dessa elever har levt efter och 

framtidsföreställningar? 

 

Med förutsättningar avses bakgrund, motivation, kön, social tillhörighet och intresse. 

1.5 Avgränsning 

Lärarna och vägledarna har stor påverkan på dessa elever men studien ska begränsas till att 

endast fokusera på eleven i denna studie. Att även studera läraren och vägledarens roll skulle 

vara intressant men tiden räcker inte till. Vissa av eleverna vet inte om de får stanna i Sverige 

och detta kan också påverka deras framtidsutsikter. Detta är en viktig punkt som man kan 

studera vidare på men i denna studie ska det inte bli fokus på detta, men om det sedan visar sig i 

resultatet så ska detta ämne även diskuteras.  

1.6 Kunskapssyn 

Vi blivande studie-, och yrkesvägledare har en förförståelse av vilka faktorer som påverkar hur 

vi lever och vad som påverkar våra val i livet. Vi vet att detta har utvecklats sedan barndomen 

(Gottfredson, 2002) och att det styrs av faktorer som bland annat socialt kapital, kulturellt 

kapital, kön och klass.    

Enligt realismen så påverkar kunskapen om ens sociala värld ens beteende. Objektivitet innebär 

att kunskapen ska vara opartisk och inte styrd eller påverkad av åsikter eller föreställningar.  

Subjektivitet innebär motsatsen till objektivitet dvs. att man ser på det personliga alltså att man 

koncentrerar sig på den mening som människor tillskriver sin omgivning och inte omgivningen i 

sig (May, 2001). I denna studie har jag ett realistiskt och ett subjektivt synsätt på kunskap.  

Det ska studeras personer och deras syn på sig själva då svaren kommer vara färgade av deras 

personliga tolkningar utifrån deras referensramar.  Det går inte att skriva en helt värderingsfri 

studie, däremot kan man med ökad medvetenhet om sina egna värderingar bidra till att studien 

blir mer objektiv. 
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1.7 Begrepp 

IVIK Individuella programmets introduktionskurser för invandrare 

Framtidstro Med framtidstro menas elevens framtidsförhoppningar och mål i livet 

Förberedelseklass En klass i grundskolan med nyanlända elever som får introduktion i svenska 

och grundläggande svenskundervisning 

Invandrarungdomar Ungdomar som immigrerat till Sverige 

IP Intervjuperson 

Motivation innebär enligt Nationalencyklopedin, en sammanfattande psykologisk term för de 

processer som sätter i gång, upprätthåller och riktar beteende
3
.  

 

                                                      
3
 Nationalencyklopedin - https://www04.sub.su.se/login?url=http://www.ne.se  

https://www04.sub.su.se/login?url=http://www.ne.se
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2. Bakgrund 

I detta kapitel redogörs vilka rapporter, lagar, avhandlingar och teorier som valts att ha med 

samt varför de är relevanta för studien. Litteraturen har bland annat hittats under tidigare 

kurslitteratur men även i andra examensarbetens litteraturlistor och genom skolverkets söktjänst.  

2.1 Myndigheternas ansvar 

FN:s konvention om barnets rättigheter grundades år 1989. Sverige är en av de första länderna 

som har godkänt FN:s konvention om barns rättigheter. Barnkonventionen gäller alla barn som 

inte är myndiga under 18 år. Utdraget nedan innebär att alla länder som godkänt konventionen 

har skyldigheter att följa de rättigheterna som de kommit överrens om. 

 

Del 1, artikel 2, del 1: 

Konventionsstaterna skall respektera och tillförsäkra varje barn inom deras jurisdiktion de 

rättigheter som anges i denna konvention utan åtskillnad av något slag, oavsett barnets eller 

dess föräldrars eller vårdnadshavares ras, hudfärg, kön, språk, religion, politiska eller annan 

åskådning, nationella, etniska eller sociala ursprung, egendom, handikapp, börd eller 

ställning i övrigt.  

För att lagarna ska tillämpas i kommunens arbete har man skrivit Allmänna råd för utbildning 

av nyanlända elever (Skolverket, 2008) för att samla och förtydliga lagar och författningar. 

Myndigheten för Skolutveckling har skrivit denna rapport som riktar sig till skolhuvudman, 

verksamhetsansvarig och skolpersonalen som innebär rekommendationer till hur lagar och 

författningar kan tillämpas. Detta måste följas för att elever som läser på bland annat IVIK ska 

få rätt stöd i sin utveckling.  

Man har under år 2004 genomfört en kartläggning över sent anlända elevernas resultat som 

kommuners och skolors arbetssätt och organisation. Många kommuner bidrog till 

undersökningen med sina erfarenheter för att hitta så mycket som möjligt som stödmaterial till 

arbetet med dessa elever. Vid sidan av eller mitt i? - om undervisningen för sent anlända elever 

i grund- och gymnasieskolan (Skolverket, 2005) är också ett stödmaterial från skolverket som 

ska ge stöd till kommuner och skolor till hur de ska gå tillväga för att arbeta med dessa barn och 

ungdomar som är sent anlända. 
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2.2 Tidigare forskning 

Lundqvist (2006) skriver om olika påverkansfaktorer som finns bland invandrarungdomar på 

deras framtid. Lundqvist (2006) skriver att ungefär hälften av ungdomar med utländsk bakgrund 

tycker att en akademisk examen är viktig jämfört med svenskar, eller ungdomar med nordisk 

bakgrund där ungefär bara en fjärdedel tyckte att det var viktigt. Det är många faktorer som 

påverkar denna inställning bland ungdomar med utländsk bakgrund. Exempel som Lundqvist 

(2006) tar upp är arbetslösheten där invandrare är överrepresenterade. Det leder till att 

ungdomarna antingen fortsätter läsa på universitet för att få en bra examen som t ex tandläkare, 

ekonom eller läkare, eller så hoppar de av gymnasiet och letar efter arbete eller startar eget 

företag där de själva driver för att försöka höja sin position i samhället. 

 

Lundqvist (2006) skriver att de ungdomar med utländsk bakgrund som väljer att gå andra vägen 

och istället satsar på utbildningen, blir motiverade genom råd från föräldrarna som kanske inte 

hade lika möjligheter i sina egna länder och vill att deras barn ska få det bättre. De ungdomarna 

känner att de måste kämpa mer än vad svenskarna gör på grund av den etniska diskrimineringen 

på arbetsmarknaden. De vet att det blir svårare att få arbete om de inte har utbildning (ibid.). 

 

Nashmil och Bildt (2004) skriver om nyanlända ungdomars framtidsdrömmar och en jämförelse 

med elevernas framtidsdrömmar och lärarnas föreställningar och attityder. Författarna har inte 

bara gjort intervjuer med elever och deras lärare utan det har gjorts en fältstudie där de även har 

gjort observationer åtta gånger under en sexveckors period. I denna avhandling framgick att 

lärarna inte hade så höga förväntningar hos dessa elever som läser svenska på IVIK vilket 

författarna menar kan ha betydande inflytande på deras möjligheter att förverkliga sina 

drömmar. Dessa elever hade olika drömmar då de flesta ville ha en akademisk examen och ett 

yrke som de är intresserade av. Exempel på yrken är läkare, musikpedagog, advokat och 

ingenjör. 

2.3 Teman 

Under rubriken analys kommer följande teman analyseras för att svara på de två 

forskningsfrågor som formulerats. De två teman som ska behandlas är; motivation och 

uppväxtens förutsättningar. 
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2.3.1 Motivation 

Känsla av sammanhang (KASAM) är en teori som utvecklats av Aaron Antonovsky (1991) som 

fokuserar på det som skapar hälsa. I boken Hälsans Mysterium (Antonovsky, 1991) skriver 

författaren bland annat om personer som genomlidit koncentrationsläger från andra 

världskrigets tid, gått igenom den skräcken under lägret, och sedan i flera år levt som flykting 

och genomlidit tre krig, som ändå efteråt fortfarande varit vid tillfredställande hälsa. 

Antonovsky vill med sin teori förklara varför individer som varit med om svåra upplevelser och 

situationer i livet, ändå kunnat behålla sin goda hälsa och klarar sig bra i livet. Detta kan 

kopplas till denna studie då en förståelse av motivation och hälsa och hur de hör ihop, har en 

stor betydelse för människors framtidstro. Antonovsky (1991) menar att vi aldrig är helt friska 

eller sjuka utan vi rör oss ständigt mellan de två polerna frisk och sjuk och det är graden 

KASAM som visar var vi finns mellan dessa två poler.  

En formell definiering av KASAM: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man har 

en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli som 

härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara och 

begripliga, (2) de resurser som krävs för att man ska kunna möta de krav som dessa stimuli 

ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda investering och 

engagemang (Antonovsky 1991:41) 

Som framkom i definitionen så omfattar KASAM tre komponenter som alla behövs för att 

utveckla stark KASAM. Här är en kort beskrivning av dessa tre komponenter (Antonovsky, 

1991): 

 Begriplighet, som handlar om att uppleva de situationer eller ”stimuli” (Antonovsky, 

1991) som strukturerade och sammanhängande, vilket innebär att en människa med hög 

begriplighet förväntas kunna möta framtiden som förutsägbar och möjlig att förklara. 

 Hanterbarhet, innebär bland annat att man har resurser till att kontrollera sin situation 

om någonting olyckligt och oväntat skulle hända (ibid.). 

 Meningsfullhet, den tredje och mest betydelsefulla komponenten som även ses som 

motivationskomponent innebär att känna sig viktig och delaktig. Den syftar på i vilken 

utsträckning man känner att livet är viktigt och att man är värd engagemang, hängivelse 

och utmaningar snarare än bördor (ibid.).   

2.3.2 Uppväxtens förutsättningar 

Gottfredsons teori innebär att man redan i tidig ålder sorterar bort ett stort antal yrken utifrån 

status och vad som anses realistiskt och acceptabelt. Individen begränsar sina alternativ för att 

slutligen kompromissa mellan ett önskvärd- och realistiskt val.  

Individens valalternativ i en särskild ordning enligt Gottfredsons teori utifrån tre variabler är; 

kön, social tillhörighet och intresse (Gottfredson, 2002).  

Teorin tar upp dessa fyra steg mot avgränsning under uppväxtåren: 
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1. Cognitive growth, det kognitiva växandet 

2. Self-creation, självskapelse 

3. Circumscription, avgränsning 

4. Compromise, kompromiss 

 

Begränsningen sker stegvis och pågår i olika utvecklingsstadium (Gottfredson, 2002): 

1. 3-5 år: Storlek och styrka/makt - i denna ålder börjar barnet dela in världen i bra/dålig, 

rik/fattig. Barnet börjar även klassificera människor (väldigt grundläggande) som; Stor 

= makt, Liten = utan makt. Här läggs också grunden för manligt och kvinnligt. 

2. 6-8 år: Könsroller - Barnet börjar här se mer utifrån det manliga, och kvinnliga 

perspektivet. Gottfredson (2002) menar att barnen redan i den här åldern börjar välja 

bort yrken som av tradition som inte passar in på deras könstillhörighet. 

3. 9-13 år: Orientering mot sociala världen, mot status – i detta stadium börjar barnet 

identifiera olika klasser och andra symboler för social tillhörighet. Barnet blir medveten 

om olika status inom olika yrken, här väljer de bort de yrken som inte passar in i deras 

eller familjens uppfattning. De väljer även bort det som verkar svårt att uppnå i relation 

till risken för att misslyckas. 

4. 14år < : Orientering mot det unika, mot sig själv och uppfattningen om mig själv -  I 

detta stadium blir man mer medveten om sina unika förmågor och man blir mer 

medveten om sin sociala tillhörighet. 

Teorin beskriver de traditionella mönster som ligger dolda i människors kognitiva utveckling 

och på så sätt ger teorin individerna möjligheter till att bryta dessa mönster avseende klass, kön 

och etnicitet då detta blir medvetet. I denna studie ska det bland annat studeras vilka faktorer 

som påverkar val och beslut hos IVIK-elever och denna teori är högst relevant när den beskriver 

hur man i livet valt bort och begränsat sig till vad som är möjligt och inte möjligt. Detta ger en 

förståelse till varför personerna är där de är idag och deras framtidsföreställningar. 

 

Broady (1998) redogör för Bourdieus nyckelbegrepp i avhandlingen ”Kapitalbegreppet som 

utbildningssociologiskt verktyg” (ibid.). Enligt hans redogörelse så innebär det kulturella 

kapitalet det man ”ärver” från t ex föräldrarna, har de en bra ekonomi och tillhör de överklassen 

så kommer barnet att leva med klassisk musik, gå på en välkänd skola osv (Broady, 1998). 

Tillhör man denna grupp så får man en högre status och har därmed ett symboliskt kapital 

(ibid.). Det kulturella kapitalet är ”som en bred underavdelning till det mer generella begreppet 

symboliskt kapital” (Broady, 1998, sid.6). Han ansåg detta då det symboliska kapitalet är det 

som erkänns av sociala grupper som något värdefullt. Detta är enligt Lundqvist (2006) och 

Gottfredson (2002) stor påverkansfaktor i valet av framtidsväg i livet.  
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs tillvägagångssättet i studien gällande undersökningsstrategin, vilka 

metoder och tekniker som används, genomförandesteg, urval och urvalsgrupp, datainsamling 

och bearbetning av data, tillförlitlighet och giltighet, etiska ställningstaganden och 

redovisningssätt. 

3.1 Undersökningsstrategi 

Detta är en kvalitativ studie där jag med hjälp av intervjuer ska undersöka fyra elevers 

framtidsperspektiv för att få forskningsfrågorna besvarade. Anledningen till att intervju valdes 

som metod och inte enkäter var att jag ville kunna omformulera frågorna om det behövs så att 

personerna inte missuppfattar frågorna. I en enkät står det frågor där svar ska skrivas ner, då kan 

det vara lätt att jag missar något viktigt, därför passar det bättre att använda intervjuer som 

metod i denna kvalitativa studie.  

3.2 Metoder och tekniker 

Denna studie syftar till att få veta vad dessa elever har för framtidstro och vad som påverkar 

detta, därför känns det mest naturligt att välja att göra en kvalitativ studie då man vill få djupare 

och mer detaljerade svar än de man kan få i en kvantitativ metod som t ex statistik eller enkäter. 

I en kvalitativ metod som intervjuer kan man även fråga efter mer detaljer för att få en mer 

nyanserad bild av det som frågas vilket är svårare om man använder enkäter (Holme och 

Solvang, 1997).  

 

Som tidigare nämnts under rubriken undersökningsstrategi så har intervju valts som metod.  

Det som ska studeras är utvalda personers upplevelser, drömmar och erfarenheter som enligt 

May (2001) är en passande metod för denna studie, som då detta även ger en god inblick i 

personers uppfattningar av olika händelser. Enligt May (2001) finns det fyra olika typer av 

intervjuer; strukturerade intervjuer, semistrukturerade eller delvis strukturerade intervjuer, 

ostrukturerade eller fokuserade intervjuer och gruppintervjuer.  
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Semistrukturerad innebär en mellanform av intervjuer då man har möjlighet att fördjupa de svar 

man får.  

Fokuserad eller ostrukturerad intervju innebär en större flexibilitet och större referensram för IP 

(May, 2001). Man har ett mål med intervjun och samtidigt får IP större frihet i att besvara 

frågorna. 

3.3 Genomförandesteg 

Det första som gjordes efter uppsatsplanen är intervjufrågor som godkändes av handledaren och 

sedan testades av en person som var i samma nivå i svenska som dessa elever.  

Steg två var att ta kontakt med skolan och tala med rektor för att få ett godkännande vilket jag 

fick efter påsklovet då alla kom tillbaka efter semestern. När jag sedan fick ett godkännande så 

kontaktade jag lärare på IVIK-programmet som har de elever som snart ska slussas till 

gymnasiet, och frågade om jag fick komma på ett studiebesök vilket läraren var positiv till. När 

jag sedan kom dit fick jag ett gott välkomnande, av både klassen och lärare. I min presentation 

inför klassen valde jag även att berätta om mitt syfte med studien och frågade om några ville 

ställa upp på intervjuer. Ett par personer ställde upp men de andra i klassen var osäkra och 

därför bad jag dem att komma fram till mig under rasten om de ville fråga något. Under rasten 

talade jag med ett par elever som sedan ställde upp. 

Jag bestämde tillsammans med eleverna att komma tillbaka efter ett par dagar och ha 

intervjuerna och jag fick låna ett grupprum under en hel dag till detta. När jag sedan haft 

intervjuerna har jag transkriberat dem på datorn för att det sedan ska analyseras och kopplas till 

litteratur. 

3.4 Urval och urvalsgrupp 

Skolan och kommunen valdes ur ett närhetsperspektiv och ett tidsperspektiv då jag skriver 

ensam och vill ha det så bekvämt som möjligt.  

Som urvalsgrupp valdes en IVIK-klass där två ställde upp på intervju, sedan var det två andra 

från en annan klass som ville vara med då de andra i den valda klassen var osäkra. Den klass 

som valts ut är den grupp med elever med näst mest kunskaper i svenska, anledningen till det är 

för att kunna få de frågor jag ställer under intervjun besvarade och så att inte heller missförstånd 

uppstår. De andra två gick i den klass där de har bäst kunskaper i svenska. För att gå på IVIK 

måste personerna vara nyanlända eller komma från en förberedelseklass, vara mellan 16 och 19 

år och sakna gymnasiebehörighet i svenska.  
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3.5 Datainsamling 

Den typen av intervju som valdes till denna studie är en blandning av semistrukturerad och 

fokuserad (May, 2001). Man får utveckla eller förtydliga svaren vilket därför passar in då man 

måste tänka på att dessa elever har mindre språkkunskaper. Att kunna få utveckla svaren eller 

förtydliga svaren innebär att man enklare kan kommunicera med dessa elever och förhindra att 

missförstånd uppstår från både mitt håll som intervjuare men även från eleven.  

En intervjumanual
4
 har utformats på så sätt att svaren ska uppfylla det som krävs för att besvara 

forskningsfrågorna och för att därför inte missa något viktigt för denna studie.  

Intervjuerna skulle göras så tidigt som möjligt då transkriberingen av intervjuerna kan dröja då 

jag är ensam skrivande. Under denna tid ska även litteratur bearbetas för att hitta relevant 

litteratur till undersökningen som passar denna studie. 

3.6 Tillförlitlighet och giltighet 

Forskningen är valid när slutsatserna är sanna. Forskningen är reliabel när resultaten är 

upprepbara. (Kiddler 1981:7, May 2001) 

Jag har haft en provintervju för att testa den intervjumanual som har skrivits för att se om 

frågorna uppfattas som jag vill. Transkriberingen innebär att intervjuerna ska skrivas ner ord för 

ord efter det som spelats in för att informationen ska vara valid (tillförlitlig). Som kvalitativ 

forskare är det även viktigt att få en god relation till respondenterna (May, 2001), därför har jag 

varit med under en skoldag för att kunna lära känna dessa personer som intervjuades. Detta 

medförde tillförlitlighet för de svar jag sedan fick under intervjuerna då personerna kunde känna 

sig bekväma med att vara positiva till de frågor som ställdes och det medförde till att man får ut 

mer i svaren. 

 

 

 

                                                      
4
 Se bilaga 1 Intervjumanual 
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3.7 Etiskt ställningstagande 

Skolans namn kommer inte att nämnas, då intervjupersonerna ska kunna vara anonyma.  

 

Vägledare strävar efter en god självkännedom och medvetenhet om de egna attityderna 

och värderingarna gentemot individ och samhälle (vägledarföreningen, 2007: 1.4) 

 

Den etiska deklarationen (vägledarföreningen, 2007) ska följas som bland annat belyser att man 

ska vara medveten om sina egna attityder och värderingar för att kunna lyssna på andra och inte 

låta sina egna känslor och värderingar påverka eleven. Detta ska även följas vid intervjun för att 

få rättfärdig fakta från vår intervjuperson då man även får ett större förtroende. 

De fyra forskningsetiska principerna ska även följas dvs. informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (HSFR, 1999) som är grundkrav på 

samhällsvetenskaplig forskning.  

Informationskravet följdes genom att intervjupersonerna fick tillräcklig information för att få en 

förståelse för det som ska undersökas och varför. Under studiebesöket har jag efter 

presentationen informerat syftet med denna studie och även om intervjufrågorna då en del av 

eleverna såg frågande ut. 

Samtyckeskravet innebär att IP ska få en förståelse över vad man ska göra och sedan frivilligt ge 

sitt svar om IP vill vara med i undersökningen. IP ska få det informerat att detta är frivilligt och 

att de har rätt att avbryta sin medverkan när eller om de vill.  

För att uppfylla konfidentialitetskravet har jag under intervjun informerat att varken personnamn 

eller skolans namn kommer att uppges i undersökningen. Underlaget till studien kommer endast 

att användas i studien och på så sätt uppfylls även nyttjandekravet. 

 

Elever som går på IVIK lär sig det svenska språket och vissa är därför blyga när det gäller att 

tala svenska med en främling. Jag har tagit hänsyn till detta och förklarat det när jag 

presenterade mig för klassen att jag förstår detta och är det något de inte vill tala om så behöver 

de inte det och är det något de inte förstår så ska de säga det till mig. Jag spenderade en dag med 

eleverna innan jag hade intervjuerna för att skapa en relation så att de vågar prata under 

intervjuerna 

3.7.1 Människosyn 

Alla människor har lika rättigheter, därför ska dessa elever få gå i skolan och vill de läsa vidare 

ska de också få möjligheten att göra detta. En del personer behöver mer hjälp och andra mindre. 

Vi bör behandla människor så som vi själva vill bli behandlade. 
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3.8 Bearbetning och analys av resultatdata 

Intervjuerna har spelats in via mp3-spelare. Efter intervjun transkriberades allt inspelat material 

med hjälp av dator. Allt skrevs ner ord för ord som har sagts under intervjun för att säkra 

tillförlitligheten. Detta ska sedan tolkas och analyseras för att sedan kopplas till litteraturen för 

att få ett resultat.   

3.9 Redovisningssätt 

Under rubriken resultat har det gjorts en sammanfattning för varje intervjuperson för att man ska 

få ett porträtt av personerna. Efter sammanfattningen följer intervjuresultat med citat för att 

illustrera resultatet av samtalen. Jag har även bestämt att intervjupersonerna ska kallas IP1, IP2, 

IP3 och IP4. 

Under kapitlet analys ska de olika teman som presenterats under bakgrund analyseras och 

kopplas till de intervjuresultat som sammanställts. Under slutsats ska de två forskningsfrågorna 

besvaras då de kommer stå som underrubriker. 
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4. Resultat 

Det gjordes först ett studiebesök då jag besökte skolan och en klass under en halvdag. Jag hade 

mailkontakt med en lärare innan besöket och träffade henne innan lektionen. 

När jag kom in fick jag presentera mig och efter min presentation gjordes även en presentation 

av denna studie och syftet med studien då jag även berättade att jag behövde fyra personer för 

intervjuer. När jag sa detta blev vissa nervösa och andra såg frågande ut men vågade inte säga 

något så jag lät det vara och väntade på rasten.  

De hade en svensklektion i högläsning i kombination av historia där man läste en text från en 

historiebok från gymnasiet om industriella revolutionen. Alla elever fick läsa högt och rättade 

varandra när någon sa fel men på ett respektfullt sätt. Sedan fick de svara på frågor och göra en 

sammanfattning av det som de läst. Det märktes att läraren var omtyckt och kompetent och ville 

elevernas bästa. 

IP1 förklarade att hon är blyg och att hon inte är van att tala svenska med någon utomstående. 

Hon berättade att hennes modersmål är arabiska och jag förklarade att jag också talar arabiska 

och att hon därför även kan förklara på arabiska om det är något hon inte kan säga på svenska. 

Därefter godtog hon att vara med i studien.  

IP3 ville veta om man kommer att veta vem han är, så även han godtog att vara med i studien då 

jag förklarade att detta är endast för skolarbetet och att ingen kommer att kunna gissa vem han 

är eller vilken skola han går i. Jag förklarade även vilka sorts frågor jag ska fråga och att de inte 

behöver svara på något som de inte vill svara på. 

De andra två personerna IP2 och IP4 träffade jag i korridoren under nästa rast och berättade för 

dem ovanstående och de gick också med på detta och ville vara med. 

4.1 Intervjuresultat 

Nedan följer sammanfattningar och intervjuresultat av de fyra intervjupersonerna.  

IP1 

Sammanfattning av IP1: 

IP1 är en flicka som bott i Sverige i mindre än ett år. Hon vill nu läsa samhällsvetenskapliga 

programmet med inriktning ekonomi då hon är intresserad av att bland annat arbeta som 

ekonom eller arkitekt i framtiden. 
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Sammanfattning av intervjuresultat för IP1: 

 

IP1 är en flicka som kommer från Nordafrika där hon har levt bra och har även fått allt hon 

behövde i sitt liv. Hon har levt i Sverige i åtta månader och kan kommunicera och förstå 

svenska bra.  Hon har gått grundskolan i sitt hemland och även hunnit påbörja gymnasiet innan 

hon flyttade till Sverige till sin mamma som har levt i Sverige i sex år då hon levt med sin 

mormor under dessa år då föräldrarna är skilda. Hon bor tillsammans med sin mamma och 

styvfar. Nu läser hon på IVIK och har ett steg kvar innan hon får börja gymnasiet.   

 

S. Hade du något drömyrke när du var liten som du verkligen ville bli? 

IP1. jo, hon som jobbar i flygplanet, jag vet inte vad det heter på svenska 

S. Flygvärdinna? 

IP1. Ja flygvärdinna. Min bror fick jobb nu på flygplan på I. Han drömde också om det. 

Den här drömmen spreds i familjen det är därför som jag ville bli det. Jag vet inte vad som 

händer i framtiden, jag kanske ändrar mig. 

IP1 har bland annat velat bli flygvärdinna, arkitekt och en massa annat som liten och har valt 

naturprogrammet när hon bodde i sitt hemland. 

Nu har hon ångrat sig och funderar på att läsa samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktningen ekonomi då hon ansåg att hon nu vill bli ekonom eller arkitekt i framtiden. IP1 

tycker inte om ämnet matematik men anser att det är viktigt och göra allt för att lära sig detta 

ämne. Engelska är något som hon tycker mycket om, hon vill verkligen studera vidare på 

högskola vilket hon anser är jätte viktigt och hennes önskan är att få studera i USA.  

 

Hon nämner flera gånger under intervjun att det är långt kvar tills hon är klar med gymnasiet. 

Hon vill bli klar snabbt med IVIK så att hon kan fortsätta sin utbildning.  

S. Hur ser du på framtiden på arbetsmarknaden? Hur tror du det kommer vara när du ska 

söka jobb? 

IP1. Jag vet inte. Människor säger olika, en del säger att det inte finns några jobb eller 

framtid i Sverige andra säger att det är ett stort land med många möjligheter att finna bra 

jobb, att alla är så bra jämfört med mitt land. Jag vet inte vem man ska tro på, jag tror på 

mig själv. Jag tycker att jag ska kunna hitta ett bra jobb i framtiden. 

Hon säger även tidigare i intervjun att hon önskar sig en bra utbildning och ett bra jobb där man 

får bra betalt och kan arbeta länge med och må bra. Hon är motiverad inför framtiden och hon 

tror på sig själv och att hon kommer lyckas. 
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IP2 

Sammanfattning av IP2 

IP2 är en pojke från Sydamerika som bor tillsammans med sin mamma och stuvpappa då pappa 

bor kvar i hemlandet. Han funderar på att läsa teknikprogrammet då han är intresserad av 

programmering av datorer men även arkitektur som han läst i hemlandet. Engelskan är ett stort 

hinder för denna personen då han kämpar med detta för att få godkänt och kunna gå vidare med 

utbildningen. 

Sammanfattning av intervjuresultat för IP2 

IP2 är en pojke från Sydamerika som har gått klart grundskolan och även gått gymnasiet men 

fick tyvärr inte fullfölja gymnasiet på grund av personliga omständigheter. Hans familj var inte 

rik, inte fattig och inte heller medelklass som han själv beskriver utan han var något mellan 

fattig och medelsklass.  

S. Om du skulle vara kvar i X, hur tror du att ditt liv skulle se ut? 

IP2. Dåligt, jag skulle först och främst inte ha råd att studera. Jag ville bo ensam pga att jag 

hade det jobbigt hemma men ingen ville hjälpa mig. Jag började jobba med att tillverka 

skor på fabrik och det var ett hårt arbete.  

I hemlandet arbetade hans pappa först som polis men på grund utav vissa omständigheter 

slutade han och blev taxichaufför och mamman hade ingen utbildning förutom gymnasium så 

hon var hemma. Denna pojke väntar på svar om han ska få börja gymnasiet till hösten eller om 

det blir senare då han har problem med engelskan som är ett kärnämne.   

Han berättar att i hemlandet är inte skolsystemet uppbyggt som i Sverige, att man läser linjer 

eller program på gymnasiet utan där läser man alla kurser. IP2 hade en favoritkurs, arkitektur 

vilket han ansåg var det roligaste och mest inspirerande.  

S. Tyckte du om det ämnet? 

IP2. Det var mitt favoritämne kan jag nog säga. Jag kan tänka mig att arbeta med detta i 

framtiden men jag vet inte… jag vet inte om det blir svårt att hitta jobb eller komma in på 

utbildningen och därför är jag lite osäker och tittar på andra utbildningar också. 

Han var en av de bästa i klassen och läraren gav honom även ett arbete inom detta där han fick 

ett betyg i utbyte. Han är intresserad av att läsa teknikprogrammet då han tycker om att bland 

annat programmera datorer, han har även funderat på att läsa till ingenjör eller pilot.  

S. Vad har du för intressen på fritiden? 

IP2. jag brukar gå ut med kompisar på fritiden. Jag brukar även hjälpa mamma och min 

styvfar hemma med hushållet. Jag läser även mycket för att hålla igång svenskan genom att 

läsa tidningar och böcker. Ibland brukar jag även ringa min pappa, jag saknar honom jätte 

mycket men det kostar jätte mycket att åka dit.  
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IP2 tycker om att umgås med kompisar men även med sina föräldrar. Han vill hålla igång sin 

svenska och brukar därför läsa böcker och tidningar på fritiden. 

IP2. Det jag tycker är jobbigt är den tid som hela tiden går, jag är 19 år, jag vill bli klar och 

fortsätta gymnasiet. Det är det jag tycker är jobbigast. Men det viktigaste är att jag försöker 

att hela tiden vara positiv och gör mitt bästa. 

Han berättade även att han tidigare mått dåligt på grund utav olika omständigheter men nu har 

blivit bättre. Han är osäker på framtidsval och nämner att det är långt till dess att han blir klar 

med IVIK och gymnasiet innan han ska välja högskoleutbildning vilket han anser är en 

självklarhet att ha.  

IP3 

Sammanfattning av IP3 

IP3 är en person från mellanöstern som flyttat hit på grund utav oroligheter i hemlandet. Hans 

pappa var ingenjör i hemlandet och nu funderar han själv på att läsa till arkitekt. Han har ett 

hinder och det är engelskan som han kämpar med.  

Sammanfattning av intervjuresultat för IP3 

 

IP3 kommer från mellanöstern och har levt ett bra liv dvs. han har fått allt han har velat ha i sitt 

hemland och de flyttade hit på grund utav alla oroligheter i mellanöstern.  

IP3. Allting var okej förutom att ingenting eller ingen är säker där. Allting var bra, jag hade 

allt jag behövde.  Vi flyttade till Sverige för att allt är osäkert där, man kan inte vara säker. 

Hans intressen är sitta framför datorn, spela fortboll med kompisar och spela play station. 

Han har gått klart gymnasiet i sitt hemland men hade medelbetyg. Han vill läsa gymnasiet i 

Sverige då han anser att hans betyg från hemlandet inte räcker till och han tycker mycket om sin 

lärare.   

S. är det något du känner är ett hinder? 

IP3. Ja det är engelskan. Det är svårt att lära sig två språk samtidigt och man måste ha 

engelska för att läsa vidare. 

Då han inte kan engelska och inte heller är stark i svenska ser han det som en möjlighet till att 

lära sig detta under gymnasietiden. Han har inte kunnat tala engelska tidigare och lär sig 

svenska just nu och tycker därför att han behöver lägga ner mer tid på svenskan då det är svårt 

att lära sig två språk samtidigt. 

S. Hade dina föräldrar någon önskan av vad de ville att du skulle bli? 
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IP3. Min farbror vill att jag ska läsa till advokat men jag vill inte och det är jag som ska 

plugga och vilja det i så fall. Jag är själv 18 och kan själv bestämma. 

Han och hans farbror, som inte har någon utbildning, kommer inte överrens hemma och en av 

deras tvister handlar om framtidsyrken. Han tycker att det är viktigt med högskoleexamen och 

hade själv planer på att fortsätta studera i hemlandet. 

IP3. Framtiden och möjligheter till arbete, så långt har jag inte tänkt än så vi får se hur 

framtiden blir. 

Han är osäker på vad han ska läsa på gymnasiet och på högskolan men han funderar på att läsa 

till arkitekt då hans pappa var någon sorts ingenjör innan han gick bort. Han är lite negativ till 

att läsa om sitt gymnasiebetyg då han hade medelbetyg i sitt hemland. Han känner att hans tid 

bara rinner iväg nu när han går på IVIK och är osäker på om han ska fortsätta gymnasiet eller 

söka på de betygen han har från hemlandet och endast läsa in svenskan och engelskan på 

komvux. 

IP 4 

Sammanfattning av IP4 

IP4 är en person som kommer från Afrika och är här i Sverige med båda föräldrarna. Denna 

person är fast bestämd att han ska bli pilot i framtiden men säger även att man inte vet vad som 

kan hända i framtiden. Han har sökt in på IB -School och ska läsa in gymnasiet på denna 

internationella skola. Denna person tycker om att umgås med kompisar, motionera, läsa böcker 

lyssna på musik och sitta framför datorn. 

Sammanfattning av intervjuresultat för IP4 

 

IP4 är 18 år och kommer från Afrika och är i slutfasen av IVIK. Han är nöjd med skolan och 

tycker om sin lärare. Han har bott i Sverige i snart två år tillsammans med båda föräldrarna som 

båda arbetar, pappan som affärsman och mamman inom kommunen. Mamman har 

gymnasieutbildning och fadern har läst ekonomi på högskolan. 

I hemlandet levde de under goda förutsättningar, ekonomin räckte och det var ett tryggt land. 

Denna person hade och har som mål i livet att en dag bli pilot.  

S. Så om du bodde kvar i X så skulle du plugga till pilot? 

IP4. Ja men jag skulle först plugga engeneering för att pilotutbildningen kostar jätte 

mycket. Jag tänkte plugga telecommunications engeneering först för att det är billigare och 

dessutom är det bra betalt, så att jag sedan får möjlighet att spara pengar.   
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I hemlandet ville han läsa en ingenjörsutbildning som var billigare för att kunna börja arbeta och 

spara pengar till pilotutbildningen som kostade mycket och som även var lokaliserad i ett annat 

land så att han skulle vara tvungen att flytta hemifrån. 

Han hann gå grundskolan i hemlandet och sedan även början på gymnasiet där han läste 

naturvetenskap vilket innehåller hans favoritämnen matte, fysik och kemi. Han berättar även att 

han är intresserad av datorer och kan tänka sig att utbilda sig till något inom data och 

programmering om det skulle bli svårt att komma in på pilotutbildning eller om något annat 

hinder uppstår som t ex ekonomiska kriser på arbetsmarknaden.  

Föräldrarna är också nöjda med utbildningsvalet enligt IP4 och står bakom honom. Hans pappa 

var affärsman i hemlandet och hade ekonomutbildning men när de kom hit så blev han istället 

kock. IP4 nämner att han vill ha en utbildning som man kan använda sig av vart som helst och 

som inte gör att man blir fast någonstans och syftar på sin far som har en utbildning men som ej 

fått jobb inom detta område i Sverige. 

IP4 har vänner som han umgås med på fritiden då de kan motionera, simma eller spela fotboll, 

annars sitter han hemma framför datorn, lyssnar på musik eller läser en bok. 

IP4 har sökt in på IB -School som har kurser på engelska som han nämner är enklare för honom 

och han är även mer intresserad av deras utbildningsupplägg än den reguljära gymnasieskolan. 

IP4 är positiv till framtiden då han ser på möjligheter och hinder. 

S. Hur ser du på din framtid och möjlighet till arbete i Sverige? 

IP4. Som det ser ut idag så finns det många möjligheter till utbildningar och man vet aldrig 

vad som händer imorgon. 

Han har ett mål men är öppen för delmål och är även realistisk då han vet att vissa utbildningar 

kostar och har själv tagit reda på information om utbildningar.  
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5. Analys 

5.1 Motivation 

Dessa personer har gett upp hela sitt liv i deras hemland och av olika anledningar flyttat till 

Sverige för att börja om. Alla fyra uttrycker den tiden som går till spillo för att de är tvungna att 

läsa och få betyg på IVIK för att kunna gå vidare.  

Trots allt som är negativt och allt de har varit med om och den onödiga tiden som de anser 

försvinner, så har alla fyra intervjupersoner en gemensam önskan om att få studera på 

högskolan. De har alla tre det målet med sina studier.  

Genom att ha en stark KASAM innebär att vi kan hantera svårigheter vi möter med gott resultat 

(Antonovsky, 1991).  Detta innebär att man måste ha starka hälsofrämjande faktorer som bygger 

upp KASAM, dvs. begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Antonovsky har ett test där 

man kan mäta KASAM. I denna studie har jag inte använt Antonovskys test för att mäta 

KASAM, utan det material jag fått fram från intervjuerna har tolkats enligt de tre faktorer (se 

ovan) som Antonovsky (ibid.) skrivit om.  

 

IP1 har hög begriplighet då hon kan beskriva sina svårigheter och det hon varit med om på ett 

positivt sätt. Hon beskriver att hon har levt ett bra liv men de sista sex åren utan sin mamma, 

med mormor då föräldrarna är skilda. För åtta månader sedan kom hon till Sverige och har 

sedan dess läst in sina behörighetsgivande kurser för att få börja gymnasiet och vet inte hur lång 

tid detta ska ta men ser det ändå som positivt då hon får chansen att lära sig mer. Dessa exempel 

visar även att hon uppfyller stark hanterbarhet och meningsfullhet då hon ser positivt på 

framtiden och säger att hon tror på sig själv.  

 

IP2 som kom från Sydamerika har levt ett lite hårdare liv än de andra tre gjort. Han har varit 

sjuk i hepatit, han har därför även inte klarat gymnasiet, han har fått arbeta på en fabrik (ett hårt 

jobb) och han har även inte haft det så bra hemma med sina föräldrar på grund utav personliga 

omständigheter. Nu är han här och ska läsa in behörighet för att få läsa om gymnasiet då han 

inte slutfört det i sitt land.  

Han förklarar att han tidigare mått psykiskt dåligt men har fått hjälp för detta och därför nu mår 

mycket bättre och har valt att fortsätta skolan och förklarar även att högskolan är en självklarhet 

för honom. 

Som tidigare nämndes under kap 2.2.1 så menar Antonovsky (1991) att vi aldrig är helt friska 

eller sjuka utan att vi rör oss ständigt mellan två poler som visar graden av KASAM. När IP2 

har mått dåligt har hans KASAM varit låg och det betyder att han såg misslyckanden som 

negativa och kände sig som ett offer för omständigheterna och kunde inte se något positivt med 

denna kris. Han har en framtidstro, även om han inte vet exakt vad han vill göra så vet han att 

han ska studera vidare och han ska ha en bra framtid. Han säger själv att skulle han vara kvar i 
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sitt hemland så skulle han inte komma så långt då det är dyrt att studera och ser mer möjligheter 

och är mer positiv till det Sverige kan erbjuda honom. Detta anser jag, betyder att han nu 

uppnått en högre KASAM än tidigare och han ser mer positivt på livet i sig, men även på livet i 

Sverige. 

 

 

IP3 kommer från mellanöstern där det är väldigt osäkert, där han mist sin far och där det inte 

finns någon trygghet vilket är en av de anledningar till varför de flyttat hit och. Han är just nu 

osäker på vad han ska göra för att gå vidare. Han vet inte om det är bättre att gå om gymnasiet 

eller om han ska läsa in engelskan och svenskan för att få behörighet för att direkt läsa på 

högskolan. Någonting som han ser på som hinder är att lära sig engelska som är 

behörighetsgivande. Han vill verkligen lära sig det men han anser att det är svårt när han även 

håller på att lära sig svenska. Han låter förvirrad när man talar med honom och visar att han 

ändå vill ha en akademisk examen. 

Denna person har levt bra, haft allt han behöver men trygghet är en viktig del av ens liv och har 

man inte haft detta så kan framtida situationer i livet låta påverka hälsan. Jag anser att han har 

en låg KASAM just nu men visar ändå att det finns en vilja, ett hopp om att få nå sitt mål.  

 

Det verkar sannolikt att IP4 har en stark KASAM. Han är självsäker och vet vad han ska göra. 

Hans föräldrar stöttar honom i det han vill göra och han hade och har ännu en reservplan för hur 

han ska gå tillväga för sitt mål och vad det finns för hinder och hur han ska övervinna dessa 

hinder. Han förstår att allt har en betydelse och ser positivt på livet och sin framtid. Han är 

medveten om att man aldrig vet vad som kan hända imorgon men att det ändå väntar en framtid.   

5.2 Uppväxtens förutsättningar 

Nashmil och Bildt (2004) skriver om ungdomar som kommer från andra länder och deras 

framtidsdrömmar. Efter intervjuer med ungdomar visar det att dessa ungdomar faktiskt har 

framtidsdrömmar om bland annat akademiska examina och inte alls har så låg framtidstro som 

deras lärare anser. Intervjupersonerna i denna studie verkar inte alls avvika från det Nashmil och 

Bildt fått fram som resultat från intervjuer med IVIK-elever då intervjupersonerna har stora 

framtidsdrömmar och motivation till att försöka nå sina mål. 

De vill alla sikta på yrken som med högre status så som arkitekt, ekonom, pilot mm. 

 

IP1 nämnde att en av hennes drömmar var att bli flygvärdinna men efter att ha sett en film som 

studievägledaren visat med personer som sitter i sina egna kontor med egen telefon och dator så 

blev hon intresserad av att läsa samhällsprogrammet med ekonomisk inriktning då hon blev 

intresserad av utbudet av möjliga framtida utbildningar såsom ekonom och arkitekt. Hon säger 

bland annat att hon önskar sig ett bra jobb i framtiden som hon definierar som ett jobb där man 

får bra betalt och kan jobba med i många år. Detta är något som definierar begreppet status då 

hon vill ha ett fint och representativt yrke med hög lön som även innebär att man blir erkänd av 
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sociala grupper så som familj, släkt och vänner (Broady, 1998). Detta betyder att hon vet vad ett 

symboliskt kapital innebär och att hon har detta som ett mål (ibid.). 

 

IP2 är en person med lågt kulturellt kapital, de hade det inte så bra ekonomiskt hemma, pappan 

arbetade först som polis och sedan som taxichaufför. Mamman var hemma och hade ingen 

högre utbildning. Detta innebar att de inte hade något kulturellt kapital (Broady, 1998) vilket 

han är medveten om då han berättade att de inte var medelklass utan var något lägre men inte 

heller fattiga. Han har en längtan att uppnå en högre position då han själv förklarar att han 

tycker att det är självklart med en utbildning. Han har levt under sämre förutsättningar och vill 

därför få en vändning på sitt liv för att nå en högre status (ibid.). 

 

IP3 nämner att hans farbror vill att han ska bli advokat för att det är ett bra yrke men han själv är 

inte intresserad av detta så de bråkar om detta då och då. Lundquist (2006) skriver även om 

detta då föräldrarna har stor del i deras barns liv. Föräldrar med utländsk bakgrund som själva 

inte har någon utbildning kan vara en stor motivation för deras barn till att studera vidare. Hans 

far var en sorts ingenjör, där ser man även ett samband då han själv funderar på att bli arkitekt. 

Han berättade även att de har levt ett bra liv i hemlandet och han har fått allt han behövde och 

ville ha. Min tolkning är att de hade ett symboliskt kapital i hemlandet då mamman var hemma 

och inte behövde arbeta och pappan var ingenjör som är ett statusyrke i dessa länder. Efter att 

pappan gick bort och de levde med endast mamman och sedan flyttade hit till farbror som inte 

har någon utbildning så har deras status fallit ner och att han inte är bra på engelskan som är ett 

kärnämne som man måste ha godkänt i så är detta en stor press för honom då han verkligen vill 

fortsätta studera för att för han känner att det finns inget annat alternativ då han har begränsat 

sig till detta alternativ under sin uppväxt (Gottfredson, 2002).  

 

IP4 är en person som är självsäker och vet nästan precis vad han ska göra. Under sin uppväxt i 

sitt hemland har han haft ett självklart drömyrke som han har siktat på under hela sitt liv, vilket 

han fortfarande gör. Detta yrke, pilot, är något som även föräldrarna har godkänt då de vill att 

han ska fortsätta studera. Båda föräldrarna arbetar och fadern har ett högre statusyrke som 

affärsman och även ekonomutbildning sedan hemlandet men har blivit tvungen att arbeta här 

som kock då han inte fick något ekonomyrke i Sverige. Detta innebar att i Sverige har de en 

lägre status än i hemlandet men det betyder inte att de inte innehar ett kulturellt kapital. IP4 är 

en person som har fina kläder, har allt han behöver hemma, tycker om att sitta framför datorn, 

lyssna på musik eller läsa böcker. Föregående intressen och hans familj och bakgrund 

representerar, enligt Broady (1998), det kulturella kapitalet.  
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6. Slutsatser 

Enligt statistik från STATIV
5
 (skolverket, 2005) så fullföljer 35 procent av de sent anlända 

eleverna sina studier inom fem år och de stannar på IVIK- programmet i minst två år och detta 

stämmer även överrens med de elever som blivit intervjuade i denna studie. Detta kan man både 

se som positivt och som negativt. Det kostar samhället mer pengar ju längre de stannar på IVIK, 

det kan vara negativt då en längre period kan göra så att personerna kommer dröja med att våga 

komma ”ut” till nästa steg. Det kan även vara positivt att vara där en längre tid då detta kan leda 

till bättre kunskaper i svenska och en större bas för gymnasiet eller andra fortsatta studier. 

 

Här nedan följer en redogörelse för svaren på de forskningsfrågor som ligger till grund för 

denna studie och som även är nedanstående underrubriker. 

6.1 Vilka faktorer väger in i dessa elevers framtidstro? 

Kön, familjens ”status” i samhället, och intresse är tre viktiga faktorer som bidrar personer i 

utvecklingen att sortera bort alternativ utifrån de faktorerna för att sedan begränsa, kompromissa 

mellan ett önskvärt och realistiskt val (Gottfredson, 2002). Mina resultat avviker dock när det 

gäller kön då jag inte utformat intervjufrågor eller studien åt det riktningen.  

 

Någonting som är viktigt i dessa elevers framtidstro är känsla av sammanhang. Motivation är en 

stor faktor till deras framtidstro då framtidstron är ett mål att sträva efter i livet. Denna 

motivation får de genom bland annat ha en tro på framtiden, att ha vänner och intressen. Utan en 

framtidstro eller framtidsdröm så har man inget att sikta mot i livet. Det innebär inte att man 

måste veta exakt vad man vill utan innebär att man har något meningsfullt i livet man lever för.  

Det är viktigt att veta att dessa personer har gett upp hela sitt liv i deras hemland och av olika 

anledningar flyttat till Sverige för att börja om. Trots allt som är negativt och allt de har varit 

med om och den onödiga tiden som de anser försvinner, så har alla fyra intervjupersoner en 

gemensam önskan om att få studera på högskolan. De har alla fyra det målet med sina studier.  

 

 

                                                      
5
 STATIV var Integrationsverkets databas. Integrationsverket lades ner 30 juni 2007 och delar av 

verksamheten finns nu under andra myndigheter. Nu har SCB ansvaret för databasen STATIV. 



 

27 

 

6.2 Hur ser relationen ut mellan de förutsättningar som 

dessa elever har levt efter och framtidsföreställningar? 

 

Vissa av dessa personer har levt under svårare förutsättningar som innebär att de levt otryggt 

och fått kämpa under en stor del av livet i hemlandet. IP 3 berättade att han fortfarande kämpar, 

han levde i ett land utan trygghet men hade allt. Han har nu trygghet i Sverige men ett stort 

hinder i hans liv är att han måste lära sig både svenska för att klara sig här men även engelska 

för att kunna läsa vidare, som är hans stora önskan. Engelskan är någonting som har blivit en 

stor missnöjdhet som han känner trycker ner honom.  

 

Dessa personer som intervjuats tillhör och har tillhört, olika sociala grupper med olika status i 

samhället. Detta medför att de har valt bort alternativ under sin uppväxt och begränsat sig till att 

de känner att det är självklart med en högskoleutbildning (Gottfredson, 2002). Man väljer bort 

en stor del yrken under sin uppväxt efter; genus, social tillhörighet och intresse (ibid.). Detta 

innebär att familjen och uppväxten har en stor påverkan på personers uppväxt och framtida val 

och beslut. Etnicitet, det kulturella och symboliska kapitalet är viktiga då dessa står till grund 

för hur personer utvecklas, vilka värderingar man har och vad man väljer för framtid (ibid.). 

Dessa personer som blivit intervjuade har alla begränsat sig till att de måste ha en 

högskoleutbildning. Men är det verkligen vad de vill, eller är det vad omgivningen vill?  

 

Gottfredson (2002) skriver om att man väljer bort och begränsar sig i livet i olika stadier, detta 

innebär att man blir påverkad utifrån till de val som man ska göra i framtiden. Dessa elever 

tillhör även en grupp, sin klass. Då vet man inte heller om de i klassen diskuterat 

högskolestudier och vad de har för tankar kring detta och om detta påverkar 

framtidsföreställningarna hos dessa fyra intervjupersoner.  

Är det så att de har diskuterat i gruppen, då är det intressant att se på deras kunskap om olika 

yrken och utbildningar. Kan det vara så att de bara känner till dessa ”kända” yrken som arkitekt, 

ingenjör och pilot och inte vet någonting om andra yrkeskategorier. IP 1 berättar att hennes 

framtidsföreställningar ändrades efter att hon sett en film som studievägledaren visat. Detta kan 

i så fall innebära att dessa personer inte har tillräcklig kunskap om arbetsmarknaden och yrken 

vilket kan resultera i att de får en lång utbildningstid när det finns andra vägar att gå som kan 

vara kortare och samhällsekonomiskt bättre. 
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7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion 

Nu i efterhand önskar jag att jag skulle ha studerat dessa elevers motivation mer vilket jag 

upptäckte väldigt sent då jag redan haft intervjuer och påbörjat kapitlet resultat. Intervjufrågorna 

skulle vara mer öppna och bättre kopplade till teman då jag märkt att det var begränsade svar 

och därmed var en svaghet för studieresultatet.  

 

Resultatet motsvarade inte min förförståelse
6
 eller antagande

7
, att dessa personer är omotiverade 

och inte har så höga tankar om framtiden. Det resultatet jag fick fram från de intervjuer jag 

gjorde visade istället mottsatsen till min förförståelse och antagande vilket jag anser är positivt. 

Tidigare studier, som bland annat Nashmil och Bildt (2004), visar samma svar att dessa 

ungdomar har framtidsdrömmar och vissa av dem har väldigt höga tankar om framtiden. Detta 

innebär att resultaten inte var unika utan stärker annan forskning som fått samma resultat (ibid.) 

men även min egen då det finns annat underlag som gett samma resultat.  

 

Resultatet innebär inte en generalisering utan det är en studie utifrån dessa fyra personers 

perspektiv och tankar. Detta innebär inte att man inte kan lära sig något utav denna studie utan 

resultatet visar att det är viktigt att se att dessa personer är individer med olika tankar och olika 

bakgrund och därför är det även viktigt att inte generalisera dessa personer så som jag själv gjort 

tidigare. Det är viktigt för oss studie och yrkesvägledare att se varje person som en individ och 

inte som en person som tillhör en grupp. Detta för att på bästa sätt kunna göra vårt arbete som 

innebär vägledning. 

7.2 Metoddiskussion 

Metoden som användes för denna studie var semistrukturerade intervjufrågor (May, 2001). Att 

utforma intervjufrågorna så att motivationen kan kartläggas bättre skulle vara något viktigare. 

Kvalitativ metod var dock den metod som passade bäst för denna studie, dock kunde man även 

haft med observationer för att observera resten av klassen och lärarens relation och samarbete 

                                                      
6
 Se kap 1.2 förförståelse 

7
 Se kap 1.3 syfte 
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mer men då skulle man behöva ändra syfte och forskningsfrågor vilket jag tagit upp i nästa 

rubrik. 

Att det inte var många som var villiga att ställa upp är också något intressant att se på. Kan det 

vara att de känner sig rädda för att tala svenska? Eller är det så att de inte vill räcka upp handen 

framför resten av klassen. Det var bara en flicka som ställde upp på intervju då jag själv gått 

fram och talat med henne på rasten. Varför ville inte flickorna ställa upp självmant utan bara 

pojkar?  

Mycket frågor dyker upp och man kan se på detta ur olika perspektiv. Jag förstod det när jag 

talade med flickan att hon skämdes att tala inför klassen men även för att tala svenska med en 

främling tyckte hon var svårt. Att vi talar samma språk, arabiska, är något jag även berättade för 

henne för att hon ska känna sig mer bekväm, vilket även resulterade i att hon ställde upp. Detta 

skulle jag ha sagt i min presentation då flera i klassen var arabisktalande som kanske skulle leda 

till att fler blev mer självsäkra då deras språkkunskaper känns som ett hinder för vissa.   

 

Framtidsdiskussion 

Nashmil och Bildt (2004) gjorde en studie på elever på IVIK och deras framtidsföreställningar, 

och de jämförde även med lärarens attityd och förhållningssätt. Jag har aldrig tidigare varit i en 

förberedelseklass och jag kände verkligen ett välkomnande av både lärare och elever då jag var 

på studiebesök. Det syntes verkligen att det fanns ett samarbete mellan läraren och klassen och 

att eleverna var nöjda och trygga med sin lärare. Nashmil och Bildt (2004) hittade flera brister 

hos den läraren som de studerade. Jag tror att jag skulle få det motsatta resultatet om min studie 

skulle utformas efter deras frågeställningar. Det får inte vara på detta sätt att det finns en 

skillnad på de olika skolorna utan alla ska ha samma villkor i skolan och lärarna ska fungera 

som en motiverande länk i skolan.  

I framtiden skulle man kunna göra en större studie på två olika skolor, där man jämför elevers 

framtidstro och deras lärares attityder gentemot eleverna och deras framtidsdrömmar. Eller en 

studie där man ser på lärarens roll och hur läraren kan påverka elever på IVIK. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall 

1. Vilket land kommer du ifrån? 

2. Berätta om ditt liv i ditt hemland? 

3. Gick du i skolan i ditt hemland? 

4. Om ja, vad läste du? Gymnasiet? Högskola? 

5. Om ja, vilket ämne eller program? 

6. Vad ville du bli när du var liten? 

7. Vad arbetade dina föräldrar med i hemlandet? 

8. Har de någon utbildning? 

9. Arbetar de nu? i så fall med vad? 

10. Vad ville dina föräldrar att du skulle bli när du växer upp? 

11. Om du skulle ha varit kvar där, hur tror du att ditt liv skulle se ut idag och i framtiden? 

12. Förklara varför du tror detta… 

 

1. Vad har du för intressen på fritiden? 

2. Vad läser du nu för ämnen? 

3. Vad tycker du om att läsa på IVIK? 

4. Har du träffat studie och yrkesvägledaren? Vad talar ni då om när ni har samtal? 

5. Vad vill du läsa efter IVIK? 

6. Har du tänkt på framtiden efter gymnasiet, vad känner du? Vad skulle du vilja läsa då? 

7. Varför? 

8. Hur ska du gå tillväga för att förverkliga detta? Ska du lägga upp delmål? 

9. Finns det något som du tror kommer bli svårt och vet du hur du ska hantera detta? 

10. Om du inte vet vad du vill göra, vad tycker du om för ämnen? 

11. Hur ser du på din utbildning och framtiden i Sverige?  

12. Hur ser du på möjligheter till arbete? 
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