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Titel 
Att räknas in 
Nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat 

 

English title 
To belong 
Newly arrived students´stories about the social climate in the learning environment 

 

Abstrakt 
Syftet med denna studie var att analysera nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala 

klimat, samt att urskilja och definiera olika dimensioner av möjligheter och hinder i skolans 

lärmiljö. Studiens kvalitativa forskningsansats innebär att empirin har samlats in med hjälp av 

intervjuer. I syfte att få svar på studiens två frågeställningar, ”Hur beskriver nyanlända elever 

lärmiljöns sociala klimat?” och ”Hur beskriver nyanlända elever möjligheter och hinder 

skolans lärmiljö?”, har sex nyanlända elever mellan 10 och 13 år intervjuats.  

 

Resultatet visar på hur eleverna längtar efter att få räknas in; att få tillhöra. Likt en röd tråd 

genom berättelserna beskrivs den betydelsefulla vänskapen, en vänskap som möjliggör 

stödjande relationer och som är avgörande för att de nyanlända eleverna ska finna sin 

tillhörighet i lärmiljöns sociala sammanhang. I berättelserna hörs även en klang av ensamhet 

och rädsla, men trots de svårigheter som de nyanlända eleverna möter återger de hopp inför 

framtiden. Anmärkningsvärt för studien är hur få elever spontant reflekterar över relationer 

till lärare.  

 

Sammanfattningsvis indikerar studien på vikten av att utveckla lärmiljöns sociala klimat i 

syfte att skapa inkluderande lärmiljöer för nyanlända elever. 

 

Nyckelord 
Inkludering, lärmiljö, nyanlända elever, socialt klimat, specialpedagogik 
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Förord  

Så var snart sommaren här och med den värmen. Och tänk, 

även framför mig, på skrivbordet, finns värme; en studie fylld av 

berättelser om vänskap, delaktighet och trygghet.  

 

Tack alla ni som har gjort denna studie möjlig – min 

handledare, delaktiga lärare och inte minst ni fantastiska elever 

som med engagemang och stort mod har delat med er av era 

erfarenheter, tankar och förhoppningar. Jag hoppas att jag 

lyckas ge rättvisa till all er kunskap – den är betydelsefull! 

 

                                                       

Maria Åberg Medin, 

Växjö 160526 
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1.UR EN PROVOKATION 

Provokation. Ja, det är ordet jag söker. Provokation – ett ord som förklarar mitt engagemang 

för de nyanlända elevernas situation i den svenska skolan och ett ord som även kan sägas vara 

startpunkten för min studie, kanske även vändpunkten i mitt yrkesliv. 

 

För ett par år sedan, när jag fortfarande skrev reklamtexter om fröer, trädgårdsredskap och 

odling, pågick en samhällsdebatt om integrering av nyanlända elever i den svenska skolan. 

Debatten präglades redan då av problem och svårigheter, fokus låg vid den svenska skolans 

förfall och en underton om orsaken till detta förfall – de nyanlända eleverna – klingade falskt i 

mina öron. Där och då, framför datorn, vid mina trädgårdstexter, beslöt jag mig för att 

återvända till skolans värld efter en tillfällig frånvaro som hade varat i åtta år. Valet föll på att 

studera till specialpedagog. Min tanke vara att kanalisera mitt engagemang för integration och 

på så sätt bidra till nyanlända elevers inkludering i skolan. Det är inte svårare än vad Nihad 

Bunar sa vid en intervju: ”Att ställa frågan ’Är det verkligen rimligt att tro att nyanlända 

elever ska klara av att hoppa in i den svenska skolan och nå bra resultat?’ är att ställa fel 

fråga. Frågan måste vara ’Vad måste vi göra för att de ska lyckas?’”
1
. 

 

Efter ett par års studier, lagom till tidpunkten då tankarna kring min studie började ta form, 

tog samhällsdebatten en ny vändning. I debatter, media och ”hemma på min gata i stan” 

talades det om flyktingströmmar, migrationskris, volymer, kvoter och kaos. En 

samstämmighet kring att Sverige hade fyllt sina ”kvoter” och att vi inte längre kunde hantera 

flyktingströmmen hördes. Det var helt enkelt dags att stänga våra gränser, vi klarade inte av 

mer. Skolan klarade inte av mer. Mer av vad? Människor som flyr från krig och konflikter? 

Barn som söker skydd i vårt land? Sverige är ett av världens rikaste länder. Många av oss 

lever våra liv i överflöd. Om inte vi har råd att dela med oss, vilka har det då? Frågan är inte 

om vi ska dela med oss, frågan är hur vi ska dela med oss. Enklare än så blir det inte.  

 

”Det är kallare nu. Än det var i september alltså, när vi fortfarande pratade mer om 

flyktingarna än oss själva.” som Andrev Walden skrev i februari 2016 i krönikan Det är 

någons barndom som pågår här.
2
 Ja, det är kallare nu och jag vill inte bidra till den kylan. Ur 

provokationen föll sig ämnesvalet i studien naturligt. Jag ville ge de nyanlända eleverna en 

                                                 
1 Nihad Bunar, professor vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet, i en intervju för Pedagogiska 
magasinet, 151123. http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2015/11/22/ska-alla-fa-lyckas (hämtad 160413). 
2 Andrev Walden, journalist och krönikör i Café, Aftonbladet, DN Kultur, SVT och Rymdslottet, i krönikan Det är någons barndom som 

pågår här, http://andrev.cafe.se/det-ar-nagons-barndom-som-pagar-har/ (hämtad 160413). 

http://www.lararnasnyheter.se/pedagogiska-magasinet/2015/11/22/ska-alla-fa-lyckas
http://andrev.cafe.se/det-ar-nagons-barndom-som-pagar-har/
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röst, jag ville ge mitt bidrag till att öka värmen och förutsättningarna att alla elever ska känna 

en tillhörighet i den svenska skolan och – i ett vidare perspektiv – i det svenska samhället.  

 

De nyanlända eleverna är en av de mest utsatta elevgrupperna i vårt svenska skolsystem och 

den svenska skolan står inför stora utmaningar i arbetet att finna vägar för pedagogisk och 

social inkludering (Bunar 2014b, s. 48). En möjlig väg att förebygga exkludering och 

skolsvårigheter är att utveckla gynnsamma lärmiljöer (Allodi 2010b, s. 51). Detta uppdrag 

tillhör alla som arbetar i skolan och det ingår i vardagens pedagogik, även om ett extra ansvar 

vilar i det specialpedagogiska kunskapsområdet. Men hur kan vi arbeta med att utveckla 

lärmiljön i syfte att förbättra de nyanlända elevernas situation i skolan om vi inte lyssnar på 

dem? Inledningsvis i min studie letade jag efter de nyanlända elevernas röster. Hur upplever 

de sin skola? Vad är viktigt för dem? Och jag letade och letade. I tidningar, på nätet, i min 

omgivning. Men nej, de nyanlända elevernas röster förblev – om inte helt tysta – mycket 

lågmälda. På frågan: ”Var ska man börja om man vill förbättra situationen för nyanlända 

elever på sin skola? svarar Eva Skrowonski: ”Att fråga de nyanlända eleverna själva. Det är 

de som är experter på sin egen situation och de har många kloka tankar och idéer om vad som 

skulle göra situationen bättre för dem.”
3
 

 

Sagt och gjort. Här följer min studie som lyfter de nyanlända elevernas röster om sin egen 

verklighet och jag hoppas att den ska bidra med ett litet kunskapstillskott som kan ge en 

smula värme tillbaka i vårt samhället. 

 

 

 

                                                 
3 Eva Skrowonski, fil. dr. i migrationsvetenskap, Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, i en intervju för Pedagog 

Stockholm, http://www.pedagogstockholm.se/nyanlanda/de-nyanlanda-eleverna-ar-experter-pa-sin-situation/ (hämtad 160413). 

http://www.pedagogstockholm.se/nyanlanda/de-nyanlanda-eleverna-ar-experter-pa-sin-situation/
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2.BAKGRUND 

I bakgrunden presenterar jag tre områden som är avsedda för att ge en förförståelse för 

studiens syfte. Genom att belysa nyanlända elevers
4
 svårigheter i svensk skolkontext och hur 

arbete med lärmiljöns
5
 sociala klimat kan utgöra ett specialpedagogiskt verktyg för att 

förebygga dessa svårigheter, når jag fram till lärmiljöns betydelse för det specialpedagogiska 

kunskapsområdet. Avslutningsvis belyser jag de forskningsluckor som kan utkristalliseras 

inom ämnesområdet och hur dessa har påverkat studiens innehåll och perspektiv.  

      

2.1 NYANLÄNDA ELEVER OCH LÄRMILJÖNS SOCIALA KLIMAT 

Enligt Bunar (2015a, s. 30) kan skolornas pedagogiska strukturer och målsättningar, det vill 

säga lärande i bred bemärkelse, aldrig frikopplas från skolornas sociala strukturer och 

målsättningar, såsom inkludering i nätverk och upplevelse av acceptans. Bunar (2014b, s. 48) 

konstaterar att nyanlända elever är en av de mest utsatta grupperna i det svenska skolsystemet 

och att den svenska skolan står inför stora utmaningar, bland annat i arbetet med att finna vägar 

för pedagogisk och social inkludering. I en forskningsanalys beskriver Bunar (2014a, s. 183) 

hur boendesegregation i kombination med etniska och sociala förtecken hindrar barn från att 

utveckla sin potential. Dessutom menar Bunar att skolan använder sig av pedagogiska 

metoder som systematiskt gynnar medelklassens barn (ibid.).  

      

Allodi (2010b, s. 51) lyfter hur arbetet med att utveckla gynnsamma miljöer kan skapa 

inkluderande lärmiljöer som förebygger skolsvårigheter och exkludering. Allodi menar vidare 

att lyhörda och respektfulla miljöer motiverar och uppmuntrar elever från missgynnade 

sociala kontexter (ibid.). I förlängningen kan utvecklingen av lärmiljöns sociala klimat ses 

som en förutsättning för att skolan ska nå sitt demokratiska uppdrag; att ge en god och 

likvärdig utbildning till alla elever (Allodi 2011, s. 60). 

Arbete med lärmiljöns sociala klimat gynnar alla elever, men speciellt de elever som av olika 

anledningar är mer sårbara (Allodi 2011, s. 60). Studier visar hur nyanlända elever möter en 

                                                 
4 I studien används Skollagens (SFS 2010:800, 3 kap., 12a §) definition av nyanländ elev. En nyanländ elev är då den som har varit bosatt 

utomlands och som numera är bosatt här i landet och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då hon eller 
han fyller sju år. En elev anses inte längre vara nyanländ efter fyra års skolgång här i landet. Enligt Skolverket (2016, s. 11) är nyanlända 

elever en heterogen grupp. De vistas i Sverige på olika villkor och under olika förhållanden; de kan vara asylsökande, ”papperslösa”, 

anhöriginvandrare eller barn till arbetskraftsinvandrare. En del av eleverna har kommit tillsammans med sina vårdnadshavare, andra har 
kommit ensamma. Nyanlända elever kan även vara svenska medborgare som har bott utomlands men inte tidigare gått i den svenska skolan. 

En gemensam nämnare som de alla flesta nyanlända eleverna har är att de ofta har brutit upp från sitt tidigare sammanhang och att de oftast 

inte har svenska som mitt modersmål. 
5 I Från dubbla spår till Elevhälsa (SOU 2000:19, s. 18) kopplas lärande, hälsa och skolmiljö samman; det går inte att särskilja undervisning 

från skolans klimat och miljö. Utredningen slår fast att all verksamhet och alla aktiviteter i skolan tillsammans utgör den miljö i vilken 

elevers lärande och utveckling sker. 
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rad strukturella hinder i den svenska skolan (Bunar 2014a, s. 173) och hur de ofta upplever 

isolering och ensamhet (Axelsson & Nilsson 2013, s. 159). Även Skrowonski (2013, ss. 259-

269) belyser hur nyanlända elever upplever svårigheter i skolan och hur de känner sig mycket 

ensamma. Skrowonski menar vidare att många nyanlända elever tystnar då de går från 

förberedelseklass
6
 till ordinarie undervisning, och skolan har ett stort ansvar att se till att 

ingen elev döms till tystnad och därmed exkluderas ur den sociala gemenskapen (ibid.). Enligt 

Skollagen (2010:800, 5 kap., 3 §) ska miljön i skolan präglas av trygghet och studiero. Skolan 

ska dessutom vara en levande social gemenskap som ger vilja och lust att lära (Lgr 11, 11 

kap.). I arbetet med att stötta de nyanlända eleverna pedagogiskt och socialt lyfter Skolverket 

(2016, s. 40) ansvaret hos samtliga aktörer i skolan. Axelsson och Nilsson (2013, ss. 158-160) 

påvisar dock att inte endast jämnåriga utan även lärare signalerar en ovilja att ta ansvar för de 

nyanlända elevernas sociala integration i klassen. Samtidigt beskrivs vänskap som en 

förutsättning för att skapa en plats och tillhörighet i det nya sammanhang som den vanliga 

klassen innebär. Även Wigg (2008, ss. 91-99) beskriver hur nyanlända elever lyfter vännernas 

betydelse för att förhålla sig och leva i det nya landet och i den nya skolan. 

 

2.2 LÄRMILJÖ OCH SPECIALPEDAGOGIK 

Specialpedagogik är ett mångfacetterat kunskapsområde, i vilket en rad olika perspektiv och 

teorier möts. Att utkristallisera specialpedagogikens kärna är ett dilemma då det inte finns en 

kärna utan flera som dessutom skiftar över tid (Nilholm & Björck-Åkesson 2007, s. 9). Idag 

kan området delas in i två grundläggande och övergripande perspektiv: det kategoriska 

perspektivet och det relationella perspektivet (Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001, s. 

128). I ett kategoriskt perspektiv ses skolsvårigheter som individuella avvikelser medan fokus 

i det relationella perspektivet flyttas från individ till samspelet mellan individ och omgivning. 

En konsekvens av synsätten blir att vi antingen urskiljer elever med svårigheter eller elever i 

svårigheter. Utifrån ett relationellt perspektiv bör specialpedagogik handla om att studera och 

analysera relationer mellan individ och miljö på individ-, grupp-, organisations- och 

samhällsnivå (Ahlberg 2007, s. 88). 

 

I Från dubbla spår till elevhälsa (SOU 2000:19, s. 18) betonas miljöns betydelse för elevers 

lärande: ”Det går inte att särskilja undervisning från annan verksamhet i en skola eller från 

                                                 
6 Om en nyanländ elev saknar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig ordinarie undervisning får rektorn besluta att 
undervisning delvis ska ske i förberedelseklass. Elevens undervisning i förberedelseklass i ett viss ämne ska avbrytas så snart eleven har 

tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid kunna delta i ordinarie undervisning. En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass 

längre tid än två år (SFS 2010:800, 3 kap., 12f §) 
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skolans klimat och miljö.” Vidare konstateras att utgångspunkten i bemötande av elever i 

behov av särskilt stöd måste vara ett miljörelaterat synsätt. Elever i skolsvårigheter är 

beroende av hur väl skolan lyckas med att skapa en lärande miljö. Lärmiljön blir på så sätt 

utgångspunkten i arbetet med särskilt stöd, i syfte att skapa delaktighet och gemenskap för 

alla elever. I detta arbete har elevhälsan en betydelsefull roll. Den samlade kompetensen i 

elevhälsan möjliggör ett förebyggande och hälsofrämjande arbete i såväl den fysiska som den 

sociala miljön med målet att skapa lärande miljöer för alla elever (SOU 2000:19, ss. 18-19). I 

Skollagen (SFS 2010:800, 2 kap., 25 §) beskrivs hur elevhälsan ska omfatta medicinska, 

psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. I examensordningen för 

specialpedagogexamen (SFS 1993:100) beskrivs hur studenten ska visa förmåga att 

identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med att undanröja 

hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, samt förmåga att utveckla dessa.  

 

Genom att utveckla gynnsamma lärmiljöer menar Allodi (2010b, s. 51) att skolan kan 

förebygga exkludering och skolsvårigheter. På så sätt kan arbete med att utveckla lärmiljöer 

ses som ett specialpedagogiskt verktyg, och i dess förlängning en förutsättning för skolan att 

nå sitt demokratiska uppdrag; att ge en god utbildning till alla elever (Allodi 2011, s. 60). 

 

2.3 EFTERFRÅGAD FORSKNING 

Bunar konstaterar (2010, s. 51) att forskningen kring nyanlända elevers villkor i skolans 

vardag är mycket begränsad (jmf. Huitfeldt 2015, s. 128), speciellt behövs studier som utgår 

från elevernas egna perspektiv. Även Skrowonski (2013, s. 39) menar att de nyanlända 

elevernas skolsituation i den svenska skolan inte har studerats i någon högre grad, ett 

påstående som jag – efter att ha sökt efter tidigare forskning i ämnet – instämmer i. Likaså 

lyfter Skrowonski vikten av studera nyanlända elevers psykosociala skolsituation ur ett 

samtida perspektiv (ibid.), vilket jag menar ger en ökad närhet till känslor och upplevelser i 

förhållande till ett tillbakablickande perspektiv, såsom är fallet i Cederbergs (2006) och Wiggs 

(2008) studier. Enligt Allodi (2010a, ss. 101-102) borde specialpedagogisk forskning stödja 

förebyggande specialpedagogiskt arbete, och Göransson och Nilholm (2015, ss. 173-174) 

beskriver hur den  specialpedagogiska forskningen domineras av ett kategoriskt perspektiv. 

De menar vidare att mycket lite av forskningen ger en bild av exempelvis grupprocesser 

(ibid.).  
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Sammanfattningsvis vill jag med denna studie lyssna på en utsatt elevgrupp i den svenska 

skolan – de nyanlända eleverna (jmf. Bunar 2014b, s. 48). Jag vill lyssna till deras samtida 

berättelser om lärmiljöns sociala klimat och jag vill ta tillvara på deras kunskap om de 

möjligheter och hinder som de möter. Jag menar att elevernas berättelser måste få utgöra 

grunden i skolans arbete med att förebygga exkludering och skolsvårigheter. Genom studien 

vill jag ge mitt bidrag till förebyggande specialpedagogisk forskning utifrån ett relationellt 

perspektiv.  
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3. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att analysera nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat, 

samt att urskilja och definiera olika dimensioner av möjligheter och hinder i skolans lärmiljö. 

 

Mina frågeställningar är: 

• Hur beskriver nyanlända elever lärmiljöns sociala klimat? 

• Hur beskriver nyanlända elever möjligheter och hinder i skolans lärmiljö? 
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4. TIDIGARE FORSKNING 

I följande avsnitt presenterar jag ett urval av tidigare forskning utifrån ett interaktionistiskt 

perspektiv. Företrädesvis presenteras svensk forskning, men i viss mån även utländsk då 

beröringspunkter med svensk skolkontext kan ses som relevanta. I en intention att belysa 

området i en vidare kontext har jag även valt att ta upp rapporter från myndigheter samt 

policydokument. Inledningsvis följer en forskningsöversikt kring nyanlända elevers 

upplevelser av lärmiljöns sociala klimat med utgångspunkt i elevernas egna berättelser. 

Avsikten är att belysa ett urval av närliggande studier, dels avseende innehåll, dels avseende 

perspektiv. Därefter följer en forskningsöversikt som tar sin utgångspunkt i de möjligheter 

och hinder som nyanlända elever möter i skolans lärmiljö och avslutnngsvis följer en översikt 

av forskning kring lärmiljöns sociala klimat. 

 

4.1 NYANLÄNDA ELEVERS UPPLEVELSER AV LÄRMILJÖNS SOCIALA 

KLIMAT 

Forskning kring nyanlända elevers upplevelser av lärmiljöns sociala klimat utifrån elevernas 

egna berättelser är, enligt Bunar (2010, s. 51), mycket begränsad. Än mer begränsad är denna 

forskning ur ett samtida här-och-nu-perspektiv (Skrowonski 2013, s. 39). Ett urval av denna 

forskning åskådliggörs dock i detta avsnitt. I avsikt att ge en bredare utblick av närliggande 

forskningsområde har jag även valt att ta med två studier som innefattar ett tillbakablickande 

perspektiv.  

 

4.1.1 FORSKNING UR ETT SAMTIDA PERSPEKTIV 

I Skrowonskis studie (2013) beskrivs nyanlända elevers upplevelser i skolan utifrån deras 

egna, samtida berättelser. Studien visar hur många elever känner sig mycket ensamma under 

sina första år i den svenska skolan. Orsakerna till detta är flera, bland annat elevernas 

osäkerhet inför att använda ett nytt språk, svårigheten att bli inkluderad i den sociala 

gemenskapen och inte minst skolans brist på ansvarstagande. Flera av eleverna söker trygghet 

hos andra nyanlända elever, vilket kan bero på osäkerhet eller att de inte bjuds in till den 

sociala gemenskapen.  

 

Även Nilsson och Axelsson (2013) ger en bild av nyanlända elevers upplevelser av 

deltagandet i klassrummets kontext utifrån ett samtida perspektiv. Elevernas berättelser 

innefattar upplevelser av olika organisationsformer, såsom förberedelseklass och ordinarie 
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klass. Då förberedelseklassen ses som en hållplats där eleverna väntar på att få börja studera 

igen finns en längtan till ordinarie klass. Samtidigt beskriver många nyanlända elever i 

ordinarie klass hur de måste arbeta betydligt hårdare på egen hand än sina klasskamrater i 

syfte att hålla takten. Då stödet i ordinarie klass inte är tillräckligt upplever de nyanlända 

eleverna trötthet och tristess. Dock ses den ordinarie klassen som vägen framåt och som en 

möjlighet att bli ”en som alla andra”. Samtidigt möts de nyanlända eleverna ofta av ignorans 

från övriga eleverna och känslor av ensamhet, sorg och osäkerhet lyfts. Trots en bristande 

interaktion mellan de nyanlända eleverna och den övriga klassen uppvisar lärare en ovilja att 

ta ansvar för den sociala och pedagogiska inkluderingen. De nyanlända elevernas situation i 

ordinarie klass påverkar inte enbart deras självkänsla, utan även möjligheten att lära och 

därmed deras framtida skolgång.  

 

Likaså i Parszyks (1999) studie är de nyanlända elevernas berättelser ur ett samtida perspektiv 

i centrum. Fokus är elevernas upplevelser av grundskolan, och som en röd tråd genom studien 

beskrivs lusten att lära. Studiens intention är att belysa möjligheter och hinder för nyanlända 

elever men studiens resultatanalys visar främst på hinder. Många nyanlända elever upplever 

ett utanförskap; en känsla av att tillhöra en avvikande grupp i samhället. Elevernas interaktion 

med lärare och klasskamrater beskrivs som komplicerad och eleverna upplever en bristande 

förståelse av sin situation, något som leder till missförstånd och bristande kommunikation. 

 

Ovan beskrivna studier används i analysen för att göra jämförelser med föreliggande studies 

resultat kring nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat, samt deras 

berättelser om möjligheter och hinder.  

 

4.1.2 FORSKNING UR ETT TILLBAKABLICKANDE PERSPEKTIV 

Ur ett tillbakablickande perspektiv lyfter Wigg (2008) nyanlända elevers berättelser. I 

samtalen beskrivs uppbrottet från hemlandet och nystarten i Sverige, vilket inkluderar 

berättelser om skolan som ett steg in i samhället. Skolan har funktionen som social arena och 

under den första tiden i skolan framstår vänskapsrelationer som ett centralt tema. Flera av 

eleverna menar att vänskap med andra nyanlända elever innehåller något som de svenska 

relationerna inte gör. Utanförskap förklaras dels av den upplevda ovillighet från svenskarnas 

sida att ta kontakt, dels av de upplevda skillnaderna i språk, kultur och traditioner.  
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Likaså Cederberg (2006) intervjuar nyanlända elever om deras skolerfarenheter utifrån ett 

tillbakablickande perspektiv. I studien deltar tolv kvinnor som har nått ”skolframgång”
7
 i den 

svenska skolan och fokus är relationer och pedagogik. Trots kvinnornas framgångsrika 

skolkarriärer innehåller berättelserna smärta, ensamhet och förtvivlan. Pedagogikens sociala 

dimension framträder tydligt och resultatet visar på lärares betydelse för skolkarriären. 

Upplevelser av att lärarna verkligen ”ser” eleverna, och enskilda lärares stödjande samtal med 

sociala förtecken beskrivs som betydelsefulla. Även klasskamrater beskrivs som 

betydelsefulla, såväl i förhållande till social inkludering som språkutveckling. Att föra en 

dialog kring skolans förväntningar på eleverna och elevernas förväntningar på skolan lyfts 

som ytterligare en viktig 

 faktor.  

 

Liksom studierna ur ett samtida perspektiv används ovan beskrivna studier i analysen för att 

göra jämförelser med föreliggande studies resultat kring nyanlända elevers berättelser om 

lärmiljöns sociala klimat, samt deras berättelser om möjligheter och hinder.  

 

4.2 NYANLÄNDA ELEVER – MÖJLIGHETER OCH HINDER 

Bunar (2010, s. 50) konstaterar att nyanlända elever ofta möts av en rad strukturella hinder i 

den svenska skolan. Lärarnas förhållningssätt utgår ofta från ett bristtänkande som relaterar 

till elevernas språkliga eller kulturella svårigheter, vilket bidrar till lägre förväntningar. I 

denna del följer en forskningsöversikt inte endast kring hinder, utan även kring möjligheter i 

skolans lärmiljö utifrån tre temaområden: Kategorisering, normalitet och avvikelse, 

Gemenskap och utanförskap samt Att utveckla relationer 

 

4.2.1 KATEGORISERING, NORMALITET OCH AVVIKELSE 

Med analytisk utgångspunkt i mellanmänsklig interaktion, identitet och maktordning gör 

Bunar (2010, s. 25) sin analys och menar att forskningsfältet till största delen utgår från 

diktomin ”normalt” och ”avvikande”, fenomen som dagligen skapas och återskapas i den 

svenska skolan. Elever med svensk bakgrund står för det ”normala”, medan elever med 

utländsk bakgrund står för det ”avvikande”.  Även Gruber (2007, ss. 192-200) menar att 

”svenskhet” utgör normen, vilket inte sällan leder till utanförskap, främlingsskap, 

stigmatisering och minskat självförtroende. 

                                                 
7 Med skolframgång avses ”...ett formellt genomförande av ungdomsskolan som varit tillräckligt meriterande för en plats på programstudier 

vid en högskola.” (Cederberg 2006, s.11) 
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Enligt Ljungberg (2005, s. 127) är en grundläggande funktion i skolan att kategorisera elever 

och förbereda dem för kommande studier och arbetsliv. Skolan har på så sätt en sorterande 

samhällsroll. Identitetskonstruktioner i skolkontexten innebär att elever tillskrivs vissa 

egenskaper av andra aktörer i skolan. Egenskaperna är beroende av kollektiva 

identitetskonstruktioner eller kategoriseringar som kan vila på exempelvis klass, kön, etnicitet 

och ålder. Genom att sådana föreställningar samverkar med elevens självuppfattning och 

identitetskonstruktion, ges konstruktionen ”invandrarskap” olika betydelser i olika 

sammanhang. En gemensam nämnare är dock att ”invandrare” innefattar en problematik som 

beror på brister, såsom språkliga brister, kulturella brister och/eller brist på bildning. 

Samtidigt beskriver Ljungberg hur definitionen ”invandrare” inte enbart verkar exkluderande, 

”olikheten” kan även stå för något värdefullt och karakteriseras som något positivt i mötet 

mellan personal och elever (ibid.).  

 

Likaså Gruber (2007, ss. 191-195) resonerar kring identitet och belyser kategorisering utifrån 

etnicitet, kultur och nationell bakgrund. Elever identifieras inte enbart och omväxlande som 

invandrare eller svenskar, omfattningen beror även på sammanhang. De elever som presterar 

väl i skolarbetet tenderar att i mindre utsträckning identifieras som invandrare. Lärares 

indelningar av elever i kategorier fylls med ett innehåll som blir vägledande för personalens 

handlande och interaktion med eleverna. Vissa elever tillskrivs i första hand problem medan 

andra snarare framstår som eftertraktade. 

 

Forskning kring kategorisering, normalitet och avvikelse används i studiens analys av de 

nyanlända elevernas berättelser om att inte tillhöra den ”normala” elevkategorin, nämligen de 

svenska eleverna.   

 

4.2.2 GEMENSKAP OCH UTANFÖRSKAP 

I Wiggs (2008, ss. 140-147) studie framställs skolan som en social arena och betydelsen av 

gemenskap och utanförskap – att släppas in eller stängas ute – lyfts. Utanförskap upplevs bero 

på en brist; något saknas, något som skulle kunna vara nyckeln in i gemenskapen. Samtidigt 

påtalas ett självvalt utanförskap som snarare förlägger bristen i den gemenskap eleven inte vill 

delta i. Även Cederberg (2006, ss. 164-167) beskriver hur nyanlända elever i studien antingen 

aktivt isolerade sig själva eller valdes bort av klasskamraterna. Den självvalda isoleringen 
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förklarades av språksvårigheter eller en klassproblematik som innefattade rädsla för social 

stigmatisering.  

 

Upplevelser av ensamhet, sorg, osäkerhet och exkludering beskrivs likaså i Axelssons och 

Nilssons (2013, ss. 154-160) studie. I observationer styrks dessa upplevelser genom den 

noterade bristen på interaktion mellan nyanlända elever och övriga elever. Frånvaron av 

pedagogiskt stöd och svårigheten att ta tillvara på sociala resurser påverkar inte enbart 

elevernas självkänsla, utan även deras möjlighet att lära. Modigh (2005, s. 25) beskriver 

dessutom hur många av de nyanlända eleverna har sämre psykosocial hälsa än andra elever. 

De nyanlända uppger i högre grad att de har huvudvärk, ont i magen, svårt att somna och sova 

samt att de känner sig stressade. 

 

De nyanlända elevernas svårigheter att bli insläppta i klassgemenskapen beskrivs i 

Skrowonskis studie (2013, ss. 132-134). Flera berättelser visar på hur nyanlända elever 

ignoreras av klasskamraterna och vissa nyanlända elever befinner sig på en så låg statusnivå i 

sin klass att de andra eleverna inte ens tycks bry sig om att de är där. Skulden över att inte bli 

inkluderade i den sociala gemenskapen lägger de nyanlända eleverna ofta på sig själv. De 

menar att de inte talar tillräckligt bra svenska, eller att de själva borde ha tagit mer kontakt. 

Enligt Skrowonski  kan en skam över språksvårigheter vara en viktig dimension som gör att 

nyanlända elever inte enbart exkluderas, utan att de även exkluderar sig själva från skolans 

sociala gemenskaper, vilket i sin tur kan ha ett samband med en samhällelig stigmatisering av 

ett visst språkanvändande (ibid., ss.144-147). Skrowonski konstaterar vidare att skolan som 

sorterande institution kan antas ha en stark inverkan på att vissa elever exkluderas och 

stigmatiseras. Trots detta möter de nyanlända eleverna inte enbart den sociala exkluderingen 

till följd av språksvårigheter med tystnad, utan de arbetar samtidigt aktivt med att få större 

språkliga kunskaper och därmed nå inkludering i skolans sociala gemenskaper. Studien visar 

att exkludering ur en grupp inte behöver vara statistisk, många av eleverna hittar så 

småningom sin plats i olika sociala gemenskaper (ibid., ss. 294-252; 269). 

 

Forskning kring gemenskap och utanförskap används i analysen av de berättelser som 

beskriver betydelsen av att få tillhöra och räknas in, ett område som genomsyrar de nyanlända 

elevernas berättelser.   
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4.2.3 ATT UTVECKLA RELATIONER 

I en beskrivning av underlättande mönster för nyanlända elevers skolkarriärer, betonar 

Cederberg (2006, ss. 11; 205-208) vikten av relationer till lärare och klasskamrater. I 

relationen till lärare lyfts betydelsen av interaktion med lärare som ger pedagogiskt stöd med 

sociala förtecken. Likaså lyfts betydelsen av stödjande relationer med svenska klasskamrater. 

Kamraterna fungerar som ”avkodare” och guidar till klassrummets mer eller mindre dolda 

pedagogik och interaktionsmönster.  

 

Enligt Skrowonski (2013, ss. 268-269) känner sig många nyanlända elever mycket ensamma 

de första åren i skolan. Det sociala spelrummet, eller handlingsutrymmet, har för vissa elever 

blivit trångt och under en lång period främst inneburit kontakter med andra elever som just 

har anlänt. Förklaringar kan sökas i såväl avskild undervisning som en följd av en social 

position med låg status. Efter hand har dock många elever blivit inkluderade i sociala 

sammanhang i sin klass och funnit nya vänner. Slutligen konstaterar Skrowonski att skolan 

och de enskilda lärarna har en mycket viktig uppgift i att skapa ett rymligt, tryggt och jämlikt 

socialt spelrum för de nyanlända eleverna (ibid.). Konstaterandet stöds av Skolverket (2016, s. 

40) som betonar vikten av att skolans samtliga aktörer tar ansvar i arbetet med att stötta de 

nyanlända eleverna pedagogiskt och socialt. 

 

Forskning kring betydelsen av att utveckla relationer används i analysen av de berättelser som 

dels beskriver svårigheten att skapa relationer, dels de som beskriver betydelsen av att 

utveckla relationer. Likaså används forskningen i berättelser om de möjligheter och hinder 

som relationer – eller avsaknaden av relationer – innebär. 

 

4.3 LÄRMILJÖNS SOCIALA KLIMAT 

Patrick, Kaplan och Ryan (2011, s. 367) beskriver betydelsen av lärmiljöns relationella och 

socioemotionella aspekter och menar att klassrumsmiljön spelar en viktig roll för elevernas 

motivation, engagemang och prestation i skolan. Patrick, Kaplan och Ryan lyfter vidare det 

nära förhållandet mellan socialt klimat och relationer (ibid.): 

 

        ”More specifically, we propose that the classroom achievement goal 

structure is manifested primarily in the quality of social relationships with 

the teacher and among students and therefore that it is highly intertwined 

with, if not inseparable from, the classroom’s social climate.” 
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Fraser (1986, s. 226, se Allodi 2010a, s. 90; 2011, s. 61) beskriver hur det sociala klimatet i 

lärmiljön skapas i undervisningssituationer genom interaktion mellan lärare och elever, och 

mellan elever. Kvalitet, kvantitet och riktning på dessa relationer påverkar elevernas 

självuppfattning, motivation och lärande. Brist på samspel och kommunikation kan vara 

tecken på ett dåligt socialt klimat. Vidare belyser Allodi (2010a, s. 89) det sociala klimatets 

relation till psykosociala egenskaper i lärmiljön. Teman som ingår i begreppet socialt klimat 

är exempelvis relationer, lärares föreställningar och beteende, lärares kommunikationsstil och 

ledarskap samt grupprocesser. 

 

Enligt Allodi (2002a, ss. 268-269) varierar lärmiljöer från skola till skola beroende på social 

kontext. Arbete med lärmiljöns sociala klimat bör därför anpassas efter varje enskild skolas 

sammanhang. Detta innebär att skolor bör arbeta med lärmiljöns sociala klimat utefter de egna 

förutsättningarna och anpassa arbetsmetoder och organisation efter kulturell och social 

kontext. I linje med denna tanke bör skolor i socialt utsatta områden aktivt arbeta för miljöer 

som motverkar förtryck och främjar samarbete i syfte att skapa ett klimat som gynnar positiva 

inlärningsprocesser. För att underlätta arbetet har Allodi (2010b, s. 49) utvecklat en modell, 

Modellen av det sociala klimatet i skolan. Modellen består av tio aspekter av lärmiljöns 

sociala klimat: kreativitet, stimulans, lärande, kompetens, säkerhet, kontroll, hjälpsamhet, 

delaktighet, ansvar och inflytande. 

 

Begreppet lärmiljöns sociala klimat används i analysen av de relationer som eleverna 

beskriver, såväl mellan elev och lärare som mellan elever.  

 

4.3.1 ATT UTFORMA EN LÄRMILJÖ – ETT SPECIALPEDAGOGISKT VERKTYG 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800, 1 kap. 4 §; 5 kap. 3 §) ska utbildningen ta hänsyn till barns 

och elevers olika behov. Eleverna ska ges en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. I 

examensordningen för specialpedagogexamen (SFS 1993:100) beskrivs hur studenten ska 

visa förmåga att identifiera, analysera och medverka i förebyggande arbete och i arbetet med 

att undanröja hinder och svårigheter i olika lärmiljöer, samt förmåga att utveckla dessa. 

 

Utifrån ett relationellt perspektiv betonar Allodi (2013, ss. 26-27) vikten av att skolan byter 

fokus, från att förändra barns beteende till att utveckla lärmiljöns sociala klimat. Allodi 

(2002a, ss. 254-256) menar vidare att i bemötandet av elever i behov av särskilt stöd 
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synliggörs värderingar och attityder, vilket påverkar lärmiljöns sociala klimat. På så sätt blir 

utvärderingar av det sociala klimatet i undervisning av elever i behov av särskilt stöd än mer 

betydelsefullt. Genom utvärderingen kan förståelsen för miljöns betydelse för elevens lärande 

öka. Heterogena grupper som inkluderar elever med funktionshinder eller elever med olika 

kulturella bakgrunder kan utveckla respekt för olikheter och bidra till att det sociala klimatet 

utvecklas. På så sätt kan utvecklingen av gynnsamma lärmiljöer ses som ett 

specialpedagogiskt verktyg i syfte att skapa inkluderande lärmiljöer som förebygger 

exkludering och skolsvårigheter. 

 

Att skapa inkluderande lärmiljöer är speciellt betydelsefullt i arbetet med nyanlända elever. 

Det sociala klimatet som råder i de enskilda klasserna är av stor betydelse för detta arbete och 

lärarna måste ta ett stort ansvar för att skapa trygga o jämlika sociala spelrum för alla elever 

(Skrowonski 2013, s. 269). En framgångsfaktor i utbildningen av nyanlända är att skapa en 

lärmiljö som präglas av inkluderande förhållningssätt, tillitsfulla relationer, motivation, höga 

förväntningar och trygghet. Utbildningen måste dessutom utgå från elevens delaktighet, såväl 

socialt som pedagogiskt. Det handlar om att utforma en lärmiljö som bygger på dialog och 

samarbete.
8
 

 

Forskning kring betydelsen av att utforma en gynnsam lärmiljö som främjar inkludering och 

förebygger exkludering och skolsvårigheter möjliggör en analys av de berättelser som 

beskriver relationer till lärare och elever. Forskningen används även för att analysera de 

möjligheter och hinder som de nyanlända eleverna beskriver.  

                                                 
8 Skolverket: Utbildning för nyanlända elever. 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.242075!/Menu/article/attachment/framgangsfaktorer_nyanlanda.pdf (hämtad 160725). 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.242075!/Menu/article/attachment/framgangsfaktorer_nyanlanda.pdf
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Studiens teoretiska utgångspunkter inspireras av interaktionistiska perspektiv. Då studien 

genomsyras av de relationer och interaktionsmönster som utgör lärmiljöns sociala klimat har 

jag valt att utgå från Moira von Wrights
9
 resonemang kring det relationella perspektivet; en 

rekonstruktion av Herbert Meads
10

 teori om människors intersubjektivitet, samt Erving 

Goffmans
11

 teorier med fokus kring identitet och stigma. På så sätt kan dessa teoretiska 

utgångspunkter komplettera varandra och tillsammans med tidigare forskning belysa studiens 

empiriska material ur olika perspektiv. Dessutom inspireras studien av antagandet att 

verkligheten är socialt konstruerad, vilket innebär att människor kan se och uppleva saker på 

olika sätt.
12

 

 

5.1 DET RELATIONELLA PERSPEKTIVET 

Det specialpedagogiska forskningsområdet kan delas in i två grundläggande perspektiv. Ett 

traditionellt kategoriskt perspektiv med rötter i medicin och psykologi och ett alternativt 

relationellt perspektiv som betonar de sociala faktorernas betydelse för skolsvårigheter. 

Dessutom kan även ett tredje perspektiv skönjas, ett dilemmaperspektiv, som tar sin 

utgångspunkt i de dilemman som skola och samhälle ställs inför i mötet med elevers 

olikheter. Trots att det kategoriska perspektivet har en mycket begränsad pedagogisk 

användbarhet har det av tradition varit det dominerande perspektivet inom 

specialpedagogiken (Nilholm 2005; Emanuelsson, Persson & Rosenqvist 2001). De olika 

perspektiven får betydelse för hur vi ser på elever i skolsvårigheter. I ett kategoriskt 

perspektiv sorteras eleverna utifrån ett normalitetsantagande och skolsvårigheter ses som 

individuella avvikelser. I ett relationellt perspektiv flyttas fokus från individ till samspelet 

mellan individ och omgivning. Istället för att vara en elev med svårigheter ses eleven ur ett 

relationellt perspektiv som en elev i svårigheter (Ahlberg 2007, s. 88). 

 

I en rekonstruktion av Meads teori om människors intersubjektivitet utvecklar von Wright 

(2000, ss. 13; 31-41) resonemanget kring det relationella perspektivet och det perspektiv som 

hon kallar punktuellt (jmf. kategoriskt perspektiv, se Nilholm 2005; Emanuelsson, Persson & 

                                                 
9 Moira von Wright, professor i pedagogik, 1957-, Södertörns högskola, 

https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_213895 (hämtad 160512). 
10 George Herbert Mead, socialpsykolog och socialfilosof, 1863-1931. Nationalencyklopedin, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/george-mead (hämtad 160422). 
11 Erving Goffman, sociolog, 1922-1982. Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erving-
goffman (hämtad 160422). 
12 Konstruktionismen menar att verkligheten är socialt konstruerad; en produkt av mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande. 

Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (hämtad 160610). 

https://www.sh.se/p3/ext/content.nsf/aget?openagent&key=sh_personal_profil_sv_213895
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/george-mead
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erving-goffman
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erving-goffman
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstruktionism
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Rosenqvist 2001). I ett punktuellt perspektiv ses människan som en individuell produkt av 

omständigheter eller egenskaper som går att isolera från sitt sammanhang, medan ett 

relationellt perspektiv tar sin utgångspunkt i att människan förstås i relation till sitt 

sammanhang. På så sätt innebär ett relationellt perspektiv att människan är i ständigt 

vardande, beroende av tid och rum, och man kan aldrig med säkerhet eller en gång för alla 

bestämma vem en annan människa är – ”den unika individualiteten” förstås som ett 

relationellt fenomen. Enligt von Wright ska perspektiven inte ses som varandras motsatser, 

utan snarare utgöra olika infallsvinklar (ibid.). 

 

De olika perspektivens förståelse av människan får betydelse för synen på elever i behov av 

särskilt stöd. Ur ett punktuellt perspektiv ställs frågan ”Vad är du för någon slags individ?”. 

Ur ett relationellt perspektiv ställs den ständigt återkommande frågan: ”Vem är du?”. 

Perspektiven får även betydelse för inkluderingsbegreppet då de kan användas för att bedöma 

om en fysiskt närvarande elev också är inkluderad i den sociala kontexten. För en genuin 

närvaro krävs att elevens närvaro erkänns och bejakas i den pedagogiska situationen, vilket 

innebär att lärarens roll vid anpassningar ses som avgörande. Ett relationellt perspektiv 

förutsätter därmed en förmåga att inta elevens perspektiv, vilket innebär ett 

perspektivväxlande där ömsom elevens perspektiv anas, ömsom våra egna – i en dialektisk 

process (von Wright 2002, ss. 13-18; 2000, ss. 76-77). Genom att lyfta ett relationellt 

perspektiv vill von Wright (2009, ss. 36-39; 2000, ss. 75-77) betona intersubjektiviteten 

mellan människor och betydelsen av det som sker mellan människor. I en intersubjektiv 

vändning förstås människors handlingar utifrån kommunikation och samförstånd. 

Mellanmänskliga relationer blir då utgångspunkten när vi vill förstå oss själva och varandra. I 

möten mellan människor framträder det ett unika; ett föränderligt fenomen.  

 

I denna studie analyseras de nyanländas berättelser om utveckling och förändring med hjälp 

av det relationella perspektivet. Likaså analyseras lärarnas betydelse för de nyanlända 

eleverna utifrån perspektivet.  Fokus ligger vid interaktion och vikten av denna. 

 

5.2 GOFFMANS TEORIER OM IDENTITET OCH STIGMA 

Goffman studerade bland annat människors vardagliga interaktion. Idag förknippas han ofta 

med symbolisk interaktionism.
13

 Utifrån Goffmans teorier med fokus på identitet och stigma 

                                                 
13 Symbolisk interaktionism studerar människan som språklig varelse och hävdar att att det är språket som ger människan hennes 

reflekterande medvetna intelligens, liksom att den personliga identiteten är av socialt ursprung.” Nationalencyklopedin 
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kan studiens empiri belysas utifrån begrepp som kategorisering, normalitet och avvikelse. 

Enligt Skrowonski (2013, s. 69) tolkning var Goffmans grundläggande forskningsfokus den 

interaktion som sker mellan människor. Goffman (1983, s. 2) ger följande definition av social 

interaktion:  

 

               ”Social interaction can be identified narrowly as that which uniquely 

transpires in social situations, that is, environments in which two or more 

individuals are physically in one another's response presence.” 

 

Persson (2012, ss. 47-48; 62; 67) tolkar Goffmans teorier och beskriver den sociala 

interaktionsritualen, i vilken människor på ett närmast ritualiserat sätt samspelar. Förmågan 

att samspela varierar över tid och rum, och i samspelet används ett kulturellt utvecklat och 

rutiniserat signalsystem för att den sociala interaktionen ska ske inom de ramar som anses 

lämpliga. Detta kräver en samstämmighet, en tillfälligt fungerande konsensus, något som i sig 

är mycket sårbart. Sårbarheten har bland annat sitt ursprung i ålder, genus, etnicitet, klass och 

kultur. Goffman (1998, s. 23) beskriver hur personer som deltar i en social interaktion gör ett 

framträdande inför andra personer. I framträdandet intar personen en viss roll som anpassas 

till de andra deltagande personerna.  

 

Med hjälp av Goffmans grundläggande forskningsfokus kring social interaktion analyseras de 

nyanlända elevernas berättelser om vänskap; ett begrepp som genomsyrar berättelserna.   

 

5.2.1 IDENTITET – KATEGORISERING 

Persson (2012, s. 130) menar att Goffmans analys av identiteter främst utgår från hur 

individen hanterar, styr och visar upp sin identitet för andra. Varje samhälle delar in 

människor i kategorier och den sociala miljön är avgörande för vilken kategori människan 

ingår i. Goffman (2014, ss. 9-10; 64; 75-76) menar att vi i mötet med en annan människa 

tillskriver denna olika sociala identiteter. Goffman talar om den virtuella sociala identiteten; 

en identitet som skapas genom våra intryck, och den faktiska sociala identiteten; en identitet 

som som kan härledas till den kategori och de egenskaper som människan är förbunden med 

(ibid.). Vidare lyfter Goffman den personliga identiteten; en identitet som särskiljer en 

människa från en annan. Den personliga identiteten, liksom den sociala, delar in människor i 

                                                                                                                                                         
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/symbolisk-interaktionism samt Nationalencykopedin, 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/erving-goffman. (hämtade 160505). 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/symbolisk-interaktionism
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/erving-goffman
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olika grupper. I en grupp blir en främling i ett första skede meningsfull i relation till sin 

sociala identitet, vilket innebär att främlingen är beroende av om gruppen börjar att bygga upp 

en personlig identifiering eller inte (ibid.). I Perssons (2012, s. 132) tolkning av Goffman 

innefattar den sociala och personliga identiteten främst andras definitioner och förväntningar 

på individen, medan den tredje aspekten av identitet, jag-identiteten, kan betecknas som 

individens självuppfattning. Goffman (2014, s. 117) beskriver jag-identiteten som människans 

subjektiva känsla av sin egen situation, baserad på personliga erfarenheter.  

 

I denna studie analyseras berättelser om utanförskap, vänskap och identitet med hjälp av 

Goffmans teorier kring identitet och kategorisering  

 

5.2.2 STIGMA – NORMALITET OCH AVVIKELSE 

Den individ i en grupp som bedöms inneha en icke önskvärd egenskap, en egenskap som gör 

henne olik de övriga i gruppen, kan stämplas som avvikande, till skillnad från den individ som 

inte avviker på ett ett negativt sätt från andras förväntningar – den normale. Genom att en 

individ stämplas som avvikande skapas ett stigma; en diskrepans mellan den virtuella 

identiteten och den faktiska identiteten. Stigman kan indelas i tre kategorier: kroppsliga 

missbildningar, ”fläckar” på den personliga karaktären och ”tribala” stigman. Tribala stigman 

följer ofta i generationer och de kan härledas till exempelvis religion, ras och nation  

(Goffman 2014, ss. 10-12). 

 

Utifrån Goffmans teorier drar Persson (2012, ss. 130-133) slutsatsen att stigma knyter an till 

samhällets normativa och institutionella regleringar av, förväntningarna på och 

föreställningarna om hur individer ska vara, uppträda, se ut och göra. Dessa identitetsvärden 

är främst inofficiella men kan även komma till uttryck i lagar, och den individ som har ett 

stigma och därmed avviker från värdena synliggör dem också. Den stigmatiserade individen 

är inte ”normal”, hon är inte som ”vi andra”, och hon ges därmed inte ett socialt erkännande 

då hon saknar något som värdesätts i samhället. Avvikelsen från de allmänna 

identitetsvärdena och den stigmatisering detta kan leda till är något som som individen ofta 

vill dölja.  

 

Enligt Goffman (2014, ss. 13-14) bygger samhället upp stigmateorier, en slags ideologisk 

förklaringsmodell för den stigmatiserades underlägsenhet som även innefattar en övertygelse 

om den fara denne person representerar. På så sätt reduceras den stigmatiserade personens 
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livsmöjligheter på ett oavsiktligt men effektivt sätt. Den stigmatiserade personen tenderar ofta 

att inneha samma föreställningar och värderingar som de normala, även om hon i djupet av 

sig själv känner att hon borde ha samma livschanser som alla andra.  

 

I Perssons (2012, s. 133) tolkning av Goffman beskrivs hur den individ som bryter mot 

interaktionsordningens normer upplever skam. I likhet med den stigmatiserades skamkänsla 

kan även de individer som identifierar sig med den stigmatiserade känna en slags 

ställföreträdande skamkänsla. Då det innebär stora fördelar att anses vara ”normal”, menar 

Goffman (2014, s. 84) att finns det anledning för den stigmatiserade individen att passera som 

normal. Skrowonski (2013, s. 73) konstaterar att Goffman sällan använder orden ”skam” utan 

istället ”förlägenhet”. Förlägenhet förekommer i nästan all social interaktion och kan ses som 

ett naturligt inslag i människors sociala samvaro. Eftersom förlägenhet kan ses som ett bevis 

på exempelvis underlägsenhet, låg status, svaghet och moralisk skuld, försöker individen 

dölja skammen. En stigmatiserad person kan utveckla olika strategier för att hantera sitt 

stigma, exempelvis att undvika de normala eller tvärtom, med ett inslag av ”gåpåaranda” söka 

sig till de normala. Ofta tvekar den stigmatiserade individen mellan att hålla sig undan och 

gåpåaranda, vilket kan leda till hastiga växlingar (Goffman 2014, s. 26). 

 

Utifrån Goffmans teorier kring stigma analyseras de berättelser som berör upplevelser av  

vänskap, ensamhet, rädsla, relationer och utanförskap. 
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6. METOD 

Studiens kvalitativa forskningsansats syftar till att synliggöra lärmiljöns sociala klimat utifrån 

elevernas perspektiv. Enligt Eliasson (1995, s. 119) ger den kvalitativa metoden 

förutsättningar till en större närhet i förhållande till den verklighet vi studerar än vad 

kvantitativa metoder gör. Dessutom menar Denscombe (2015, s. 416) att kvalitativa metoder 

lämpar sig för studier av komplexa sociala situationer och ger utrymme för alternativa 

förklaringar, något som ligger i linje med denna studies förutsättningar och intentioner. I 

metodavsnittet inleder jag med att beskriva studiens fenomenologiska metodansats. Därefter 

följer en redogörelse för studiens utgångspunkter, såsom ontologiska och epistemologiska, 

samt perspektiv vid mötena med de nyanlända eleverna. Detta följs av forskningsfältets 

avgränsningar, metodval, bearbetning av empirin samt studiens trovärdighet och 

generaliserbarhet. Sist – men inte minst – beskriver jag de etiska överväganden som har gjorts 

i arbetet med denna studie. 

 

6.1 DEN FENOMENOLOGISKA METODANSATSEN 

Studien tar sin utgångspunkt i den fenomenologiska traditionen. Fenomenologi beskrivs 

ibland som ett alternativ till positivism. Fokus är hur livet upplevs och intresset riktar sig mot 

den sociala tillvarons grundläggande villkor. Fenomenologi ägnar sig främst åt mänskliga 

erfarenheter och belyser områden såsom människors uppfattningar, attityder, övertygelser och 

känslor. I en socialt konstruerad värld kan olika grupper av människor se och uppleva saker 

på olika sätt, vilket innebär att alternativa, multipla verkligheter konstrueras. Tolkningar av 

den sociala världen är dock inte unika för varje enskild människa, utan delas av grupper, 

kulturer och samhällen, och det är endast på dessa nivåer som möjligheten till multipla 

verkligheter finns (Denscombe 2016, ss. 143-147).  

 

I enlighet med den fenomenologiska metodansatsen strävade jag efter att analysera en 

elevgrupps – de nyanlända eleverna – berättelser om sin egen verklighet med fokus på 

lärmiljöns sociala klimat, något som bland annat  synliggjorde uppfattningar, attityder och 

känslor. På så sätt ville jag placera berättelserna i centrum för studien. Mina förhoppningar är 

att studiens fenomenologiska metodansats ska bidra till att ge en liten glimt av den verklighet 

som nyanlända elever upplever; en glimt som kan utgöra en möjlig utgångspunkt i arbetet 

med att utveckla goda lärmiljöer för alla elever. 
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6.2 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 

I följande avsnitt redogör jag dels för de ontologiska och epistemologiska grundantaganden 

som genomsyrar studien, dels för de perspektiv som mötena med de nyanlända eleverna 

innefattade. 

 

6.2.1 VÄRLDEN, MÄNNISKAN OCH KUNSKAPEN 

En klassisk ontologisk motsättning är den mellan materialism och idealism. En materialistisk 

grundsyn innefattar antagandet om att kunskap om en objektivt existerande verklighet kan 

nås, medan en idealistisk grundsyn innefattar antagandet om att det inte finns någon 

verklighet som är oberoende av mänskligt medvetande. En mer modifierad variant av 

idealismen är realism. Realism utgår från att det finns en verklighet som existerar oberoende 

av vad vi vet eller kan förklara om den, samtidigt som verklighetsbilder och förklaringar 

varierar i tid och rum, från kultur till kultur (Eliasson 1995, ss. 34-35). Föreliggande studie 

ansluter sig inte till idealismens mest renodlade form, utan finner snarare en viss inspiration i 

realismen. Samtidigt klingar en konstruktionistisk ton genom studien – verkligheten är socialt 

konstruerad; mellanmänsklig interaktion och kollektivt handlande konstruerar verkligheten. 

Detta innebär att människor kan se och uppleva verkligheten på olika sätt.
14

  

 

Såväl relationer som interaktionsmönster tilldelas betydelsebärande roller i studien. Eliasson 

(1995, s. 54) beskriver hur interaktionismens utgångspunkt är att människan utvecklas i 

samspel med andra, genom de verksamheter hon deltar i. Människan utvecklar på så sätt olika 

behov och förutsättningar utifrån omgivningens krav och förväntningar. Dessa påverkas i sin 

tur av samhället och kan variera i relation till exempelvis klass, kön och etnicitet.  

 

Avslutningsvis, i studien får den interaktionistiska synen på människan även betydelse för 

synen på kunskap – inte som en gång för alltid given, utan som föränderlig och beroende av 

kontext. I enlighet med denna tanke ska resultatet ses i ljuset av de relationer och möten som 

studien rymmer. 

 

6.2.2 PERSPEKTIV I MÖTET MED DE NYANLÄNDA ELEVERNA 

I mötet med de nyanlända eleverna och i mötet med den specifika skolkontexten kan mitt 

perspektiv till viss del beskrivas som ett utifrånperspektiv, vilket dels avspeglade sig i den 

                                                 
14 Konstruktionism, Nationalencyklopedin, http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/konstruktionism (hämtad 160610). 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/konstruktionism
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distans som mötet med eleverna innefattade, dels i den distans som mötet med skolkontexten 

innefattade. Samtidigt var dessa möten, denna kontext, på ett generellt plan kända för mig i 

och med min erfarenhetsgrundade förförståelse. Detta kan ha gett mig den närhet till området 

som behövdes för min förmåga att perspektivväxla, något som enligt von Wright (2002, ss. 

13-18; 2000, ss. 76-77) innebär att vi ömsom anar elevernas perspektiv, ömsom våra egna. 

Genom att synliggöra lärmiljöns sociala klimat utifrån elevernas berättelser vill jag 

åstadkomma en sådan perspektivväxling. Studien kan därmed antas innehålla såväl ett inifrån- 

som utifrånperspektiv, vilket enligt Eliasson (1995, s. 27) möjliggör såväl närhet och försök 

till inlevelse som distanserad analys.   

 

I mötet med eleverna blev det även betydelsefullt att se och synliggöra dem i relation till 

omgivningen. På så sätt ville jag undvika att synliggöra dem utifrån definitionen nyanländ 

elev; en definition som riskerade att jag utifrån ett punktuellt perspektiv skulle ställa frågan: 

”Vad är du?” Min ambition var snarare att synliggöra de nyanlända elevernas berättelser 

utifrån ett relationellt perspektiv, i vilket människan förstås i relation till sitt sammanhang. En 

konsekvens av det relationella perspektivet är att min fråga till de nyanlända eleverna istället 

blev: ”Vem är du?” (jmf. von Wright 2002, ss. 13-18). 

 

6.3 DEN KVALITATIVA FORSKNINGSINTERVJUN 

 

    ”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, 

                          varför inte prata med dem?” (Kvale & Brinkman 2014, s. 15) 

 

Utifrån en fenomenologisk metodansats ses ofta intervjumetoden som värdefull (Denscombe 

2016, s. 150) och intervjumetoden är den metod som har använts i denna studie. Då jag ville 

lyssna till de nyanlända eleverna och anlysera deras berättelser, valde jag att samla in empirin 

med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer. Den kvalitativa forskningsintervjun söker förstå 

världen från de deltagandes synvinkel, och utifrån ett fenomenologiskt perspektiv avslöja 

deras levda värld, livsvärld, så som den var före de vetenskapliga förklaringarna (Kvale & 

Brinkman 2014, ss. 17; 46). Samtidigt som Denscombe (2016, ss. 287-289) beskriver hur 

kvalitativa intervjuer kan ge det djup i informationen som behövs för att generera insikter är 

de tidskrävande. Dessutom rymmer en intervjusituation en rad aspekter som inte kan förutses, 

till exempel möts personer med olika bakgrund och sådana möten kan inte förutsägas 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 44). Även von Wright (2002, s. 14) betonar att 
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genuina mellanmänskliga möten inte kan förutbestämmas; de är såväl kreativa som 

obestämda. Detta innebar att jag i intervjuerna försökte att lyssna in eleverna och vara lyhörd 

för deras tankegångar och upplevelser, vilket förutsatte en intervju som till stor del kunde 

liknas vid ett öppet samtal.  

 

6.3.1 SEMISTRUKTURERADE INTERVJUER 

I min intention att placera eleverna i studiens centrum och dessutom ge dem frihet att vara 

medskapande vid intervjusituationen, valde jag att genomföra semistrukturerade intervjuer.  

Kvale & Brinkman (2014, s. 45) menar att denna intervjuform liknar ett vardagssamtal, men 

som professionell intervju har den ett syfte och innefattar en speciell, semistrukturerad teknik. 

I min ambition att se en glimt av de nyanlända elevernas upplevda livsvärld (jmf. Kvale & 

Brinkman 2014, s. 45) valde jag att konstruera en intervjuguide (Bilaga 2) med två 

övergripande teman som knöt an till studiens syfte, Lärmiljöns sociala klimat och Möjligheter 

och hinder. Till varje tema knöts en eller flera frågeställningar. Dessutom förtydligades dessa 

med underrubriker som var avsedda att användas vid behov, om intervjusamtalet tenderade att 

få ett begränsat innehåll. Till viss del fann jag inspiration utifrån Modellen av det sociala 

klimatet i skolan (Allodi 2010c; 2007). Enligt Esaiasson et al. (2012, s. 264) är grundregeln i 

en intervjuguide att frågorna ska vara lätta att förstå. Denna aspekt menar jag är än viktigare 

att ta i beaktan då intervjupersonerna är yngre elever som dessutom har ett annat modersmål 

än svenska. 

 

6.3.2 ATT INTERVJUA ELEVER MED ANNAT MODERSMÅL  

Trots att de intervjuade eleverna har ett annat modersmål än svenska genomfördes samtliga 

intervjuer på svenska utan tolk. Konsekvenser av detta val kan vara att intervjuns innehåll 

påverkades av mitt och elevernas begränsade, gemensamma språk – dels fanns risken att jag 

inte förstod allt eleverna uttryckte och dels fanns risken att eleverna inte förstod allt jag 

uttryckte. Dock utgick mitt val från Skrownskis (2013, ss. 58-59) resonemang kring det 

inbyggda dilemma som finns i att använda tolk. Å ena sidan erbjuds intervjupersonen att tala 

sitt modersmål, vilket kan antas öka möjligheten att uttrycka sig utförligt och nyanserat, å 

andra sidan blir både intervjupersonen och intervjuaren beroende av tolkens skicklighet, 

vilken kan variera.  

 

En första förutsättning för mitt val att inte använda tolk var att noggrant rådgöra med lärarna 

om vilka elever som hade kommit så långt i sin utveckling av det svenska språket att det var 
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möjligt att genomföra intervjun (jmf. Skrowonski 2013, ss. 58-59). I och med mitt val 

försökte jag även i möjligaste mån kompensera de svårigheter detta kunde innebära, bland 

annat genom att vara extra uppmärksam i samtalet och genom att ställa kompletterande frågor 

ur olika ingångsvinklar för att få en så god förståelse för elevens berättelse som möjligt. Jag 

försökte även noggrant förklara svåra ord och begrepp, samt exemplifiera vid behov. 

Dessutom uppmuntrades eleven att fråga mig om det var något som var svårt att förstå. 

Skrowonski (2013, s. 58) framhåller också att det tar längre tid att uttrycka sig på ett nytt 

språk, vilket medförde att jag gav varje elev den tid de behövde genom att avsätta väl tilltagen 

tid till varje enskild intervju.  

 

6.3.3 ATT INTERVJUA YNGRE ELEVER 

Enligt Källström Cater (2015, ss. 68-70) kan intervjuer med barn
15

 vara nödvändiga för att 

utveckla teorier som inkluderar deras erfarenheter och perspektiv. Samtidigt finns en tydlig 

norm om relationen mellan vuxna och barn i vilken barn ses som sårbara. Detta innebar att jag 

gjorde flera och noggranna etiska överväganden i studien (läs vidare i Etiska överväganden).  

 

I min intention att skapa trygghet vid intervjuerna planerade jag intervjuernas yttre ramar 

noggrant. Alderson och Morrow (2011, ss. 39-40) beskriver hur intervjuns yttre ramar kan 

bidra till att förtroendet mellan den vuxna och barnet stärks. Till exempel bör den vuxna sitta i 

samma nivå som barnet, be om tillåtelse att föra anteckningar och/eller spela in, lyssna 

noggrant på barnet och ställa följd- och kontrollfrågor – aspekter som togs i beaktan vid 

studiens intervjuer. Dessutom berättade jag för eleverna vid början av varje intervju att deras 

åsikter var betydelsefulla; genom att lyssna på dem kan vi tillsammans förbättra skolan. 

 

Då den intervjuade personen är ung kan det, enligt Källström Cater (2015, s. 75), krävas ett 

större fokus på själva mötet. Eftersom jag ville jag ville minimera risken för att den enskilde 

eleven skulle påverkas av andra elevers åsikter valde jag att genomföra intervjuerna enskilt, 

något som kan ha inneburit en ökad känsla av ensamhet och otrygghet hos eleverna. I avsikt 

att minimera sådana känslor försökte jag skapa ett förtroendefullt klimat genom att inleda 

varje intervju med ett mer informellt samtal. Samtalet kunde innefatta småprat om vad eleven 

nyss hade gjort i klassrummet, hur rasten hade varit eller om mina svårigheter att hitta till 

skolans parkering. Tack vare dessa samtal fick mötet en mer personlig karaktär och 

atmosfären blev mer avslappnad och trygg, något som enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

                                                 
15 I denna studie avser begreppet barn människor mellan 0 och 18 år, då man i Sverige generellt blir myndig vid 18 års ålder.  
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(2015, s. 45) kan bidra till att den intervjuade personen berättar mer än vad som annars hade 

varit fallet.  

 

I alla intervjuer bör den så kallade intervjuareffekten tas i beaktan. Denscombe (2016, ss. 270-

271) beskriver hur människor svarar olika beroende på hur de uppfattar den person som ställer 

frågorna. Det är i synnerhet intervjuarens kön, ålder och etiska ursprung som påverkar hur 

mycket information människor är villiga att ge. Det finns även en risk att de intervjuade 

svarar så som de tror att det förväntas av dem. Vid intervjuerna med eleverna menar jag att 

det föreligger en risk att så var fallet och kanske ville eleverna dessutom vara ”duktiga” 

genom att svara på frågor som de egentligen inte hade några svar på, genom att i stunden 

”finna svar”. Dessa farhågor infann sig främst vid intervjuerna med de två yngsta eleverna, 

medan de äldre eleverna vid flera tillfällen rättade mina försök till ”sammanfattningar” av det 

sagda och därmed visade en större självständighet i sina resonemang. Källström Cater (2015, 

s. 73) lyfter hur barn antas vara mindre mogna än vuxna, exempelvis avseende ålder och 

erfarenheter. De upplevda skillnaderna mellan de yngsta och de äldsta elevernas relation till 

mig som vuxen intervjuare kan vara ett resultat av mognad. Slutligen vill jag lyfta dilemmat 

med att intervjuerna genomfördes på svenska. Även detta kan ha bidragit till ökade 

svårigheter för eleverna att förstå och svara på frågor, samt ökade svårigheter för mig som 

intervjuare att förstå elevernas berättelser.  

 

6.4 FORSKNINGSFÄLTET 

För att urskilja forskningsfältet utgick jag i ett första skede från de nyanlända elevernas 

lärmiljö. I studien definieras en lärmiljö som den verksamhet och alla aktiviteter i skolan som 

tillsammans utgör den miljö i vilken elevers lärande och utveckling sker (SOU 2000:19, s. 

18). Ett möjligt val hade varit att intervjua elever från flera olika skolor. Dock menar Ahrne 

och Svensson (2015, s. 22) att en kvalitativ forskningsstudie som inte avser att jämföra olika 

miljöer kan begränsas till en miljö för att på så sätt möjliggöra en bättre inblick. Utifrån denna 

aspekt valde jag att genomföra studien vid en skola. I ett inledande skede valdes två möjliga 

skolor ut utifrån ett antagande om att elevunderlaget på skolorna indikerade en möjlighet att 

finna tillräckligt många nyanlända elever. Det slutliga valet av skola, Björkängskolan,
16

 

gjordes därefter utifrån ett bekvämlighetsurval med tanke på skolans geografiska läge. I 

                                                 
16  F-6 skola med cirka 380 elever, fingerat namn. Skolan ligger i en medelstor svensk stad och är tvåparallellig. Skolan har dessutom en 

förberedelseklass. 
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mailkontakt med en lärare som representerade åk 4-6 beskrev jag studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Läraren och dennes kollegor ställde sig positiva till medverkan. 

 

6.4.1 DELTAGANDE ELEVER 

Efter att ha urskiljt forskningsfältet avseende skola riktades fokus mot de nyanlända eleverna. 

I bedömningen av lämpligt antal deltagare, skriver Kvale och Brinkman (2014, s. 156): 

”Intervjua så många personer som behövs för att ta reda på vad du behöver veta.” Detta 

innebar att det på förhand var svårt att avgöra behovet av antal deltagande elever, men utifrån 

studiens syfte i förhållande till studiens tidsramar valde jag att tillfråga sex elever. Vid behov 

– om jag inte hade funnit mönster i de genomförda intervjuerna – kunde dessa kompletteras 

med ytterligare intervjuer, så blev dock inte fallet. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahrne 

(2015, s. 42) används ofta begreppet teoretisk mättnad i kvalitativ forskning. Vid teoretisk 

mättnad känns svaren igen och samma svarsmönster återkommer i ett flertal intervjuer. 

 

Elevurvalet skedde främst utifrån ett språkligt perspektiv. I bedömningen av elevernas 

språkkunskaper var lärarnas kunskap ovärderlig. Urvalet innebar att sex nyanlända elever i 

årskurs 4-6 informerades om studiens syfte och tillvägagångssätt av lärarna. Samtliga elever 

ställde sig positiva till deltagande. I syfte att informera om studien sändes ett missivbrev 

(Bilaga 1) till elevernas vårdnadshavare. Till några vårdnadshavare bedömde lärarna att det 

var lämpligt att översätta brevet till engelska och arabiska, vilket också gjordes. Brevet tog sin 

utgångspunkt i de fyra övergripande forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet 2002, s. 6) 

som så långt som möjligt följs i studien: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Detta innebär bland annat att vårdnadshavarna 

informerades om studiens syfte, frivilligheten i medverkan, att medverkan när som helst kan 

avbrytas, konfidentialitet avseende skola och elever, hantering av det empiriska materialet 

samt var resultatet kommer att publiceras. Då de medverkande eleverna i studien är under 15 

år efterfrågades även ett skriftligt samtycke i anslutning till missivbrevet (läs vidare i Etiska 

överväganden).  Skriftligt samtycke erhölls från samtliga vårdnadshavare.     

 

De deltagande eleverna i studien var mellan cirka 10-13 år och de kom från fem olika länder. 

Deras tid i svensk skola varierade från cirka ett år och åtta månader upp till tre år och nio 

månader. Även orsaken till deras flytt till Sverige var mycket varierande, likaså deras 

skolbakgrund i hemlandet. Vid skolstart i Sverige hade de flesta börjat i förberedelseklass, en 



34 

elev hade börjat i ordinarie klass. Då risken för minskad konfidentialitet föreligger vid 

uppgifter om könsfördelning har jag valt att inte ange detta. 

 

6.5 INSAMLING AV EMPIRIN – INTERVJUERNA 

Intervjuerna pågick i cirka 30 minuter och tiden för genomförande planerades in med hjälp av 

klassernas lärare. Hänsyn till tidpunkt togs främst utifrån elevernas perspektiv i syfte att 

minimera upplevelsen av att missa något viktigt eller roligt. Även val av plats för intervjuerna 

gjordes i samråd med lärarna och motiverades av att eleverna skulle känna sig så trygga som 

möjligt. Detta innebar att intervjuerna genomfördes i ett mindre och för eleverna välkänt 

studierum. Detta rum uppfyllde även de kriterier Denscombe (2016, s. 276) lyfter avseende 

val av intervjuplats, nämligen ostördhet, avskildhet och tysthet.  

 

Inför varje intervju inleddes kontakten mellan mig och eleven med ett litet samtal där jag 

presenterade mig själv och samtidigt frågade lite elevens bakgrund. På så sätt ville jag dels 

samla in värdefull information om eleven samtidigt som jag ville ge denne en möjlighet att 

finna sig till rätta och slappna av (jmf. Denscombe 2016, s. 277). Jag berättade även om syftet 

med intervjun och tillvägagångssättet. Slutligen bad jag om tillåtelse att spela in intervjuerna 

via I-phones Röstmemon. 

 

Genom de semistrukturerade formen var min ambition att i möjligaste mån låta eleverna styra 

över intervjuernas innehåll. Denscombe (2016, s. 267) menar att denna form tillåter en 

utveckling avseende intervjuns innehåll. Istället för att låta alla intervjuer vara lika, kan 

frågorna ändras från en intervju till nästa, utefter den information som lämnas. Då min avsikt 

var att fånga de berättelser som var betydelsefulla för varje enskild elev tenderade 

intervjuerna i denna studie att utvecklas efter hand. Detta innebar att intervjuguiden främst 

användes som en checklista, snarare än ett frågedokument. På så sätt tenderade intervjuerna 

att bli relativt fria i sin form. Vid flera tillfällen valde jag att fånga upp elevernas upplevelser 

med hjälp av deras egna ord och med hjälp av dessa ställa följdfrågor. Enligt Eriksson-

Zetterquist och Ahrne (2015, s. 45) kan denna metod tydliggöra intervjuarens intresse för för 

det som studeras och på så sätt uppmuntra intervjupersonen att berätta mer. 

   

Såväl miljön som intervjuernas utformning kan antas ha gett eleverna en viss trygghet. 

Eleverna delade med sig av sina erfarenheter och jag kan inte låta bli att förundras över de 

insiktsfulla reflektioner de gjorde. Trots att eleverna inte genomförde intervjun på sitt 
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modersmål och trots vårt begränsade, gemensamma språk kunde utvecklande resonemang 

föras. Vid vissa tillfällen förklarade jag vissa ord eller exemplifierade vissa frågeställningar, 

och vid vissa tillfällen fick jag fråga eleverna om förtydliganden för att öka min förståelse. 

Några av eleverna delade med sig av information av mer personlig karaktär, exempelvis om 

släktförhållanden eller åsikter om enskilda klasskamrater eller lärare. Jag valde att låta 

eleverna utveckla sina resonemang och lyssna till dem för att på så sätt bekräfta att det de sa 

var betydelsefullt. I transkriberingsprocessen utelämnade jag dock dessa delar i syfte att 

skydda elevernas integritet och intressen (jmf. Denscombe 2016, s. 428). 

 

6.6 BEARBETNING AV EMPIRIN 

Kvalitativ empiri måste organiseras före den kan anses vara tillgänglig för analys (Denscombe 

2016, s. 384). I denna studie var min ambition att utifrån enskilda elevers specifika berättelser 

söka efter det generella i en elevgrupps berättelser om lärmiljöns sociala klimat. Detta krävde 

en systematisk och noggrann bearbetning av empirin, något som beskrivs i följande avsnitt. 

 

6.6.1 TRANSKRIBERING, KODNING OCH TEMATISERING 

Transkribering av inspelade intervjuer gör det enklare att analysera materialet. Via 

transkriberingen kommer forskaren återigen ”nära” materialet (Denscombe 2016, ss. 384-

385). I transkriberingsprocessen valde jag att återge intervjuerna så noggrant som möjligt. Vid 

vissa sekvenser av inspelningar var det dock mycket svårt att urskilja vad som sades och jag 

var då tvungen att utesluta vissa mindre delar. Dessa markeras med [xxx]. Under intervjuerna 

förekom dessutom en del ”småprat” i syfte att skapa en trygg och informell stämning. Då 

detta småprat inte innehöll relevant information i förhållande till studiens syfte, utan snarare 

tenderade innehålla information av mer personlig karaktär, dels i förhållande till den 

intervjuade eleven, dels i förhållande till mig som intervjuare, valde jag att inte transkribera 

utan endast markera med [småprat]. Markeringar såsom exempelvis [namn] och [hemland] 

gjordes vid några tillfällen då samtalet tenderade att innehålla information av känslig karaktär 

eller information som riskerade att minska konfidentialiteten. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015, s. 51) menar att talspråket kan behövas justeras något för att det ska bli mer läsvänligt 

och för att den intervjuade ska framställas på ett rättvist sätt. Utifrån dessa tankar gjorde jag 

del mindre justeringar i språket.  
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I de transkriberade intervjuerna sökte jag efter mönster och strukturer. I detta skede av 

processen ville jag förhålla mig så öppen och kreativ som möjligt till empirin och jag läste 

intervjuerna om och om igen. Efter hand utkristalliserade sig vissa mönster och och 

inledningsvis valde jag att färgkoda fyra områden: Upplevelser, Relationer, Möjligheter och 

Hinder, men just så som Rennstam och Wästerfors (2015, s. 224) beskriver fann jag även det 

som bryter mönstret, nämligen frånvaron av spontana reflektioner kring relationer till lärare. 

Därför valde jag slutligen att dela upp Relationer i två områden: Relationer till elever och 

Relationer till lärare. På så sätt färgkodades slutligen fem områden: Upplevelser, Relationer 

till lärare, Relationer till elever, Möjligheter och Hinder. Därefter ställde jag dessa områden i 

relation till studiens två frågeställningar: ”Hur beskriver nyanlända elever lärmiljöns sociala 

klimat?” och ”Hur beskriver nyanlända elever möjligheter och hinder i skolans lärmiljö?” I 

denna process ringades teman in till frågeställningarna. Till den första frågan knöts fem 

teman: Den betydelsefulla vänskapen, Ensamhet och rädsla, Att skapa relationer, Lärares 

betydelse – berättelser i periferin och Förhoppningar om framtiden och till den andra frågan 

knöts fyra teman: Utanförskap – ett hinder för lärande, Ordinarie klassens möjligheter, 

Identitet ”Nyanländ elev” och Språket som hindrar och möjliggör. Denna struktur ligger till 

grund för presentationen av studiens resultat. 

 

Tack vare detta systematiska arbete möjliggjordes den överblick av det empiriska materialet 

som var nödvändig inför analysen. Enligt Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) innebär 

sorterandet av empirin att forskaren bemöter det kaosproblem – oöverskådlighet och oordning 

– som kvalitativt material kan innefatta. Genom arbetet blev jag dessutom väl förtrogen med 

empirin, vilket underlättade slutligt val av teoretiska utgångspunkter för analysen. 

 

6.6.2 ANALYTISKA REDSKAP 

Rennstam och Wästerfors (2015, s. 223) beskriver hur analysen förutsätter att forskaren på 

nytt undersöker materialet som om det vore nytt och okänt. I ett växelspel mellan empiri och 

teori måste analytikern använda ett teoretiskt språk för att klä empirin i ord. I denna studie har 

detta växelspel utkristalliserat ett interaktionistiskt perspektiv i analysen av empirin. Därmed 

genomsyras analysen av begrepp som relationellt perspektiv, identitet och stigmatisering. 
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6.7 STUDIENS TROVÄRDIGHET OCH GENERALISERBARHET 

I kvalitativ forskning är studiens trovärdighet mycket betydelsefull. Det finns flera sätt att 

göra en kvalitativ studie trovärdig, till exempel genom transparens. En god forskning ska 

dessutom vara möjlig att diskutera och kritisera (Ahrne & Svensson 2015, s. 25). Det är dock 

inte enkelt att bedöma trovärdigheten i kvalitativ forskning då tiden oundvikligen förändrar 

studiens förutsättningar. Dessutom står den kvalitativa analysen alltid i relation till forskarens 

identitet, värderingar och övertygelser. Därmed blir det betydelsefullt att i kvalitativ forskning 

reflektera över forskarens jag för att på så sätt dels ge läsaren värdefull information, dels ge 

forskaren en möjlighet att reflektera över sin egen påverkan (Denscombe 2016, ss. 409-410). 

Trovärdigheten återspeglar sig även i den systematik och noggrannhet som forskningen 

innefattar (Dahlin-Ivanoff 2015, s. 91). Dessa aspekter av kvalitativ forskning har inneburit 

att jag genom hela studien har haft ambitionen att beskriva processen så transparent som 

möjligt och samtidigt ge en bild av studiens utgångspunkter avseende ontologiska och 

epistemologiska grundantaganden, samt de perspektiv som mötena med de nyanlända 

eleverna innefattade. Genom min personliga inledning har jag även haft ambitionen att ge en 

liten bild av mig själv. Min förhoppning är att studien på så sätt kan placeras i en tydlig 

kontext som möjliggör diskussion och kritiskt granskande. Samtidigt går det inte att bortse 

från att de unika möten som uppstod, de relationer som utvecklades och de sammanhang som 

skapades aldrig kan skapas på nytt – de är specifika för just denna studie.  

 

Kvale och Brinkman (2014, s. 301-302) lyfter vidare hur en studies trovärdighet inte endast 

kan härledas till metod, utan även till teoriramarna; att verifiera tolkningar genom teorin är en 

väsentlig del i frågor kring studiens trovärdighet. Ur denna aspekt får forskarens 

hantverksskicklighet stor betydelse i förmågan att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera kring 

intervjuresultaten. I föreliggande studie växte det teoretiska perspektivvalet fram genom ett 

växelspel mellan empiri och teori. På så sätt möjliggörs en så relevant och insiktsfull tolkning 

av resultaten som möjligt. 

 

Slutligen, några ord om studiens generaliserbarhet. Svensson och Ahrne (2015, ss. 26-27) 

menar att forskningens trovärdighet även kan härledas till möjligheten att generalisera, det vill 

säga möjligheten att säga något om en större population eller en annan miljö än just den som 

har studerats. Enligt författarna är just bristande generaliserbarhet en av den kvalitativa 

forskningens svagheter. Samtidigt finns en möjlighet att generalisera genom att visa på 

liknande resultat i andra studier, något som kan öka trovärdigheten av de egna resultaten 
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(ibid.). I enlighet med denna tanke har jag beskrivit närliggande forskning till föreliggande 

studie och visat på flera likheter – men även vissa olikheter – avseende resultat. Studiens 

ringa omfattning bidrar dock till en försiktig uppskattning av dess generaliserbarhet. Kanske 

hade en ökad generaliserbarhet uppnåtts om studien hade ägt rum i flera klassrum, på flera 

skolor och med flera elever och forskare. Samtidigt kan de tendenser som studiens resultat 

indikerar bidra till ett litet kunskapstillskott och ge idéer till vidare forskning inom området.  

 

6.8 ETISKA ÖVERVÄGANDEN 

Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att finna en balans mellan olika krav, 

tillexempel mellan forskningskravet och individskyddskravet. Forskning ska utföras med god 

vetenskaplig kvalitet och innefatta ett viktigt syfte, samtidigt ska den skydda de individer som 

deltar (Vetenskapsrådet 2011, s. 10). Dessa övergripande forskningsetiska överväganden har 

jag burit med mig genom hela processen i arbetet med studien, från den allra första idén till 

presentation och publicering. I kommande avsnitt redogör jag för de etiska överväganden som 

jag har gjort i enlighet med Vetenskapsrådets (2002, s. 6) fyra övergripande forskningsetiska 

riktlinjer: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

 

6.8.1 ETISKA ÖVERVÄGANDEN I EN STUDIE MED BARN 

I alla studier har forskaren ett ansvar för de individer som deltar. Ansvaret väger än tyngre i 

studier där barn
17

 deltar då deras förmåga att bedöma risker och överblicka konsekvenser är 

begränsad eller obefintlig.
18

 Samtidigt delar jag Göranssons och Nilholms (2015, s. 173) 

uppfattning om att elevernas röster kring sin sociala situation inte ges företräde i forskningen, 

vilket är en av anledningarna till att jag anser att denna studie är betydelsefull. Dessutom 

menar jag att studiens syfte – som i förlängningen kan ge ett litet kunskapsbidrag till 

utvecklingen av en skola för alla
19

, inte enbart i teorin utan även i praktiken – i kombination 

med tydliga och noggrant övervägda etiska ställningstaganden motiverar studien. 

 

Då denna studie definieras som en studentstudie och inte som en forskningsstudie omfattas 

den inte av Lagen om etikprövning (SFS 2003:460). Trots detta har jag valt följt lagens 18 §, i 

vilken det anges att vårdnadshavare till barn under 15 år ska informeras och samtycka till 

forskningen. I möjligaste mån ska även barnet informeras och om hon eller han inser vad 

                                                 
17 I CODEX – regler och riktlinjer för forskning definieras barn som ”omyndiga”, det vill säga upp till 18 år.  
http://codex.vr.se/manniska1.shtml (hämtad160418). 
18 Information från CODEX – regler och riktlinjer för forskning. http://codex.vr.se/manniska1.shtml (hämtad 160418). 
19 Ett begrepp som lanserades i Läroplan för grundskolan 1980 (Lgr 80). 

http://codex.vr.se/manniska1.shtml
http://codex.vr.se/manniska1.shtml
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forskningen innebär och motsätter sig deltagande måste detta åhöras. I ett inledande skede gav 

därför elevernas lärare information om studiens syfte och tillvägagångssätt. Först när eleverna 

hade givit sitt muntliga samtycke till deltagande sändes skriftlig information till 

vårdnadshavarna via ett missivbrev (Bilaga 1). I brevet informerades vårdnadshavarna om 

studiens syfte, frivilligheten i medverkan samt att medverkan när som helst kan avbrytas, 

skolans och deltagarnas anonymitet, hanteringen av det empiriska materialet och var resultatet 

kommer att publiceras. I anslutning till missivbrevet efterfrågades dessutom ett skriftligt 

samtycke. Tillvägagångssättet har inneburit att såväl vårdnadshavarna som elever har fått 

information om studien och gett sitt samtycke till deltagande. Därmed följs de 

forskningsetiska riktlinjerna om informerat samtycke.
20

 

 

6.8.2 ATT INTERVJUA BARN – UR ETT MAKTPERSPEKTIV 

Utifrån metodens fenomenologiska ansats ville jag växla perspektiv (jmf. von Wright 2000, 

ss. 76-77) i intervjusituationen, från mitt eget till den enskilda elevens. Perspektivväxlingen 

gav mig inte enbart insikt i elevens upplevelser av lärmiljön utan även en förnimmelse av det 

maktförhållande som intervjusituationen rymde. I ett resonemang kring hur 

forskningsintervjuer med barn skiljer sig från forskningsintervjuer med vuxna lyfter 

Källström Cater (2015, ss. 69; 73) den maktdimension som alltid är närvarande vid en intervju 

men som framstår än tydligare då intervjuaren är vuxen och den intervjuade är barn. Vid 

denna studie tillkommer även en språklig maktfaktor då jag som vuxen har full tillgång till det 

svenska språket, medan eleverna inte har detta.  

 

Enligt Kvale och Brinkman (2014, s. 111) är forskarens roll avgörande för hållbarheten i de 

etiska beslut som fattas. Öberg (2015, s. 61) lyfter vikten av att forskaren i intervjusituationen 

tar hänsyn till etiska aspekter såsom att vara human, empatisk och förstående. Dessa tankar 

bar jag med mig vid intervjuerna och jag strävade efter att tona ner det maktförhållande som 

rådde i samtalen, genom att i möjligaste mån vara lyhörd och känna in varje enskild elev. 

Genom de semistrukturerade intervjuerna strävade jag även efter att lyfta elevens inflytande 

och makt över samtalet. Trots min strävan efter att reducera maktobalansen fanns den ständigt 

närvarande i mina möten med de nyanlända eleverna.   

 

                                                 
20 Informerat samtycke – ett samtycke gäller endast om personen har fått information om forskningen. CODEX – regler och riktlinjer för 

forskning, http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml (hämtad160601). 

http://www.codex.vr.se/manniska2.shtml
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Slutligen, i resonemanget kring hur intervjuer med barn skiljer sig från intervjuer med vuxna 

vill jag även uppmärksamma att intervjuer med ett barn skiljer sig från intervjuer med ett 

annat. Varje möte är unikt och jag strävade inte endast efter växla perspektiv till barnets 

perspektiv utan även till den enskilde individens perspektiv. 

 

6.8.3 HANTERING AV DET EMPIRISKA MATERIALET 

En viktig princip i forskning är att deltagarna inte ska lida någon personlig skada. Därför ska 

den information som deltagarna har gett hanteras på ett konfidentiellt sätt och vid publicering 

av resultatet ska åtgärder vidtas för att inte avslöja deltagarnas identitet (Denscombe 2016, ss. 

428-430). I föreliggande studie tillgodoses konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2002, ss. 

12-13) så långt som möjligt genom ett etiskt förhållningssätt som avser att värna om 

deltagarnas integritet. I enlighet med denna avsikt har alla uppgifter kring enskilda elever 

avidentifierats. Dessutom har såväl elevernas namn som skolans namn fingerats. 

 

Under hela processen har allt empiriskt material förvarats så att ingen utomstående kan nå det. 

Då studien är godkänd och publicerad kommer samtliga inspelade intervjuer att raderas. 

Materialet kommer endast användas i denna studie och resultatet kommer att publiceras i 

DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet.
21 

 

6.8.4 ATT KATEGORISERA 

Studiens fokus är elevgruppen nyanlända elever. Jag menar att en kategorisering av elever 

kan inrymma en problematik som bör lyftas. I vetenskapliga sammanhang lyfter 

konstruktionalismen hur begrepp inte är en gång för alla givna utan beroende av tid och rum 

(Thurén 2014, s. 141). I dagens samhälle beskrivs ofta gruppen nyanlända elever utifrån ett 

problemperspektiv. Enligt Bunar (2010, s. 25) står elever med svensk bakgrund för det 

”normala”, medan elever med utländsk bakgrund står för det ”avvikande”, en uppfattning som 

jag genom min studie inte har för avsikt att stödja. Jag har heller inte för avsikt att stödja 

konstruktionen vi-och-dem, vilket kan vara en risk i och med uppdelning av elever i grupper.  

 

Thurén (2014, s. 142) lyfter samtidigt nödvändigheten i att konstruera verkligheten med hjälp 

av språket. Genom att dela upp verkligheten i kategorier och sätta namn på företeelser skapar 

vi en möjlighet att orientera oss. Genom att lyssna till de nyanlända eleverna – en utsatt 

                                                 
21 http://www.diva-portal.org 

http://www.diva-portal.org/
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elevgrupp i den svenska skolan (Bunar 2014b, s. 48) – kan vi utveckla en lärmiljö som är 

avsedd att bidra till alla elevers välmående och kunskapsutveckling. Jag menar att studiens 

intention i kombination med medvetna etiska ställningstaganden, samt synliggörandet av 

kategoriseringens dilemma, bidrar till att fördelarna med studien överväger nackdelarna.  

 

6.8.5 ATT GE NÅGOT TILLBAKA 

I studien deltog elever som med stort engagemang delade med sig av sina upplevelser och 

erfarenheter. I ett vidare perspektiv kan elevernas bidrag ge ett kunskapstillskott till 

forskningsområdet, kunskap som behövs för att utveckla lärmiljöns sociala klimat i syfte att 

ge alla elever tillgång till en god och likvärdig utbildning. Men vad kan jag ge tillbaka till 

varje enskild elev? Den frågan har jag tänkt mycket på. Kanske blev mitt bidrag att lyssna. 

Genom lyssna på varje enskild elev och lyfta deras tankar, gav jag dem förhoppningsvis ett 

erkännande av att de är betydelsefulla, att deras berättelser är betydelsefulla – och värda att 

lyssnas på.  
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7. RESULTAT OCH ANALYS 

Följande avsnitt har sin empiriska utgångspunkt i de nyanlända elevernas berättelser. Min 

intention är att lyfta de berättelser som jag fick ta del av och analysera dem utifrån tidigare 

forskning och valda teorier. Avsnittet utgår från syftets två frågeställningar: ”Hur beskriver 

nyanlända elever lärmiljöns sociala klimat?” och ”Hur beskriver nyanlända elever möjligheter 

och hinder i skolans lärmiljö?”. Under den första resultatdelen, Berättelser om lärmiljöns 

sociala klimat, följer fem teman: Den betydelsefulla vänskapen, Ensamhet och rädsla, Att skapa 

relationer, Lärares betydelse – berättelser i periferin samt Förhoppningar om framtiden och 

under den andra resultatdelen, Berättelser om möjligheter och hinder, följer fyra teman: 

Utanförskap – ett hinder för lärande, Ordinarie klassens möjligheter, Identitet ”Nyanländ elev” 

samt Språket som hindrar och möjliggör. 

 

Varje resultatdel inleds med en kort sammanfattning av resultatet och varje tema inleds med ett 

par sammanfattande meningar. Dessutom används citat som belyser de analytiska upptäckterna 

i studien.  

 

7.1 BERÄTTELSER OM LÄRMILJÖNS SOCIALA KLIMAT 

I berättelserna om lärmiljöns sociala klimat beskrivs den betydelsefulla vänskapen, en vänskap 

som möjliggör stödjande relationer och som är avgörande för att de nyanlända eleverna ska 

inkluderas i lärmiljöns sociala sammanhang och därmed ges den trygghet som behövs för 

lärande och utveckling. I berättelserna beskrivs även upplevelser av ensamhet och rädsla och 

likaså dessa beskrivningar ställs i relation till vänner – avsaknaden av vänner. Trots svårigheter 

söker de nyanlända eleverna aktivt att skapa relationer i syfte att finna vänner som ger trygghet. 

Flera av eleverna beskriver hur språket är nyckeln till att finna vänner. Anmärkningsvärt är hur 

berättelser om lärares betydelse hamnar i periferin. Få elever reflekterar spontant över 

relationen till lärare, utan lyfter endast dessa vid direkta frågor. Trots de svårigheter som de 

nyanlända eleverna upplever,  återger de även förhoppningar om framtiden. Genom att ”kämpa” 

i skolan vill de uppfylla sina drömmar och skapa en ljus framtid. 

 

7.1.1 DEN BETYDELSEFULLA VÄNSKAPEN 

Genom samtliga intervjuer framstår ett samtalsämne viktigare än de andra, samtalet om 

vänskap. Alla de intervjuade eleverna lyfter vänskap som ett genomgående tema i sina 

berättelser. Vännerna beskrivs ofta vara avgörande för att lära sig språket, komma in i den 
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sociala gemenskapen (jmf. Skrowonski 2013; Wigg 2008 och Cederberg 2006) och indirekt 

undvika en samhällelig stigmatisering (jmf. Goffman 2014). Ayas berättelse om betydelsen av 

svenska klasskamrater får inleda detta tema:  

 

Aya: …om mina klasskamrater inte skulle vara med mig skulle jag 

fortfarande vara dålig på svenska, för det handlar inte bara om skolan, utan 

också om vänner och man lär sig alltid nya saker av varandra. Det är viktigt 

att vara med. 

Maria (intervjuare): Att vara med, att vara delaktig är jätteviktigt… med 

kompisarna? 

Aya: Mm, och vara intresserad av skolan också… man måste alltid vara 

med. 

Maria: Och då tänker du att du har ett ansvar att alltid vara med… och dina 

kompisar, har de något ansvar? Ska de på något sätt bjuda in, be dig följa 

med? 

Aya: Njaaa, inte ansvar… de är inte tvungna: ”Kom med mig!”… det är inte 

så att de är tvungna. Det är liksom ”natural”.  

Maria: Mm, man vill vara en som alla andra? 

        Aya: Jaa! 

 

Enligt Goffmans teori om den sociala interaktionsritualen hjälps människor åt på ett närmast 

ritualiserat sätt och på så sätt utvecklar människor en förmåga att samspela med varandra 

(Persson 2012, ss. 47-48). Sökandet efter stödjande vänner att samspela med kan ses i Lous 

berättelse om sin bästa vän som hon mötte i förberedelseklassen:  

 

”Ja, vi lärde känna varandra och så tyckte jag också att hon kan ju prata bra 

svenska. Och hon var snäll. Och så tycker jag… och så när jag inte fattar 

någonting så kunde jag fråga henne med.” 

 

I Lous uttalande kan valet av vän härledas till såväl vikten av att vännen talar bra svenska som 

vikten av snällhet. Genom vännen finns därmed möjlighet att få stöd och hjälp. Även 

Cederberg (2006, ss. 207-208) beskriver betydelsen av stödjande relationer med svenska 

klasskamrater, kamrater som fungerar som ”avkodare” till klassrummets dolda pedagogik och 

interaktionsmönster. Utifrån Goffmans teori om interaktionsritualen blir Lous strävan att 

utveckla relationer och finna vänner dessutom inte endast förståelig, utan även nödvändig. 
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Utan vänner, utan möjlighet till samspel med andra människor, är det svårt, förmodligen 

omöjligt, att utvecklas och lära. Samspelet utgår från ett kulturellt utvecklat signalsystem, 

vilket kräver en samstämmighet, något som i sig är mycket sårbart. Sårbarheten står i relation 

till exempelvis ålder, genus, klass och kultur. I linje med Goffmans teori kan samspelet 

mellan de nyanlända eleverna och de övriga antas vara mycket sårbart (Persson 2012, ss. 47-

48; 62; 67). Ansvaret för att det ska fungera förlägger flera av de nyanlända eleverna i studien 

hos sig själva. I avsikt att få svenska vänner och lära sig språket, förklarar Wessam: 

 

”Att gå och prata med svenskar så mycket som man kan och liksom, om det 

är rast och du får möjligheten att vara med dem – gå och prata med dem till 

hundra procent. Det är så man lär sig svenska och när man lär sig svenska så 

kommer man in.” 

 

I uttalandet beskriver Wessam dessutom betydelsen av att vara tillsammans med svenska 

elever, att bli en av dem. Likaså betonar Wessam betydelsen att lära sig det svenska språket 

med ”rätt dialekt”: 

 

Maria: Mm, så språket är den viktigaste nyckeln för att ”komma in”? 

Wessam: Och för att lära sig och ha en bra dialekt måste man vara med 

svenskarna. Det är dialekten man får. 

 

Då Wessam vid intervjun även beskriver ”hemska” stadsdelar där han inte vill bo, kan ”rätt 

dialekt” tolkas som en medvetenhet om ”fel” svenska, möjligen svenska med brytning. 

Förmodligen har Wessam uppfattat den norm som enligt såväl Bunar (2010, s. 25) som 

Gruber (2007, ss. 192-200) råder i samhället, nämligen ”svenskhet”. Då en individ i en grupp 

innehar en icke önskvärd egenskap som avviker från det normala kan denne stämplas som 

avvikande. Avvikelsen skapar ett stigma, en diskrepans mellan den virtuella identiteten som 

skapas genom våra intryck, och den faktiska sociala identiteten som knyter an till den kategori 

och de egenskaper som individen är förbunden med (Goffman 2014, ss. 10-12). Utifrån 

Goffmans teorier kring stigma, drar Persson (2012, ss. 130-133) slutsatsen att stigma bland 

annat knyter an till samhällets normativa och institutionella förväntningar på och 

föreställningar om hur individer ska vara. Wessams önskan om att umgås med svenskar, bo i 

en bra stadsdel och lära sig ”rätt” svenska kan vara en strategi för att undvika en samhällelig 
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stigmatisering. Wessam strävar på så sätt efter att tillhöra kategorin ”normal”, något som 

enligt Goffman (2014, ss. 13-14; 84) kan ge stora fördelar, exempelvis i ökade livschanser. 

 

7.1.2 ENSAMHET OCH RÄDSLA 

Samtidigt som betydelsen av vänskap genomsyrar de nyanlända elevernas berättelser hörs 

även berättelser om ensamhet och rädsla (jmf. Nilsson & Axelsson 2013; Skrowonski 2013 

och Cederberg 2006). I flera berättelser beskrivs svårigheter att nå ett socialt erkännande. 

Trots detta påvisar studien även hur flera elever så småningom blir socialt inkluderade. 

 

I föreliggande studie beskriver eleverna en oro över att inte få vänner, en oro som kan vara 

befogad. Flera andra studier visar på svårigheter för nyanlända elever att bli insläppta i den 

sociala gemenskapen (Axelsson & Nilsson 2013; Wigg 2008 och Cederberg 2006). Eleverna i 

denna studie beskriver ofta hur oron övergår i rädsla. Tidigare citerade Aya menar att hon var 

”jätterädd” när hon skulle börja i förberedelseklassen och Lou beskriver det som ”läskigt”. 

Sali berättar om sina försök att finna vänner: 

 

”Men här är jättesvårt att få vänner. Jag frågar min pappa hur man får 

vänner, men min pappa säger: ’Om du inte lyssnar på dem… alltså bara gå 

och gör något som du själv vill, så kommer de att bli vän med dig’. […] 

Alltså jag försöker vara med dem. Gå ut med dem. Hela tiden, men de vill 

inte…” 

 

Sali bemöter utanförskapet genom att ”hela tiden” försöka vara med sina klasskamrater. I 

Perssons (2012, ss. 130-133) tolkning av Goffman utvecklar en stigmatiserad individ olika 

strategier för att hantera sitt stigma om hon inte ges ett socialt erkännande. Sådana strategier 

kan exempelvis  vara att undvika de andra i gruppen eller tvärtom, med ett inslag av 

”gåpåaranda”, söka sig till dem. Kanske beskriver Sali den senare strategin, vilket kan 

upplevas negativt av klasskamraterna. Risken finns att de då bemöter Sali med ett än större 

avståndstagande. 

 

Lou i sin tur beskriver hur de andra eleverna i klassen inte visade henne någon 

uppmärksamhet då hon kom och hon berättar: ”…killarna brukar alltid spela fotboll och 

tjejerna brukar vara med sin bästis… fast jag är med Alice. För hon leker med nästan ingen.” 

Skrowonskis studie (2013, ss. 268-269) visar hur svårigheterna att finna nya vänner bland 
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annat kan ses som en följd av en social position med låg status. Det är dessutom inte 

osannolikt att de nyanlända eleverna ses som avvikande då de anses sakna något som 

värdesätts i samhället – det svenska språket. Enligt  Perssons (2012, ss. 130-133) tolkning av 

Goffman ses den avvikande individen inte som ”normal”, hon är inte som ”vi andra” och hon 

ges därmed inte ett socialt erkännande, något som kan innebära att individen upplever skam. 

Det tycks som om Lou upplever en skam över att  inte behärska det svenska språket och att 

inte räknas in i klassens sociala gemenskap, något hon försöker dölja genom tillägget: ”…fast 

jag är med Alice.” På så sätt tonar Lou ned betydelsen av att klasskamraterna inte visar henne 

någon uppmärksamhet; hon har en kompis, Alice, även om Alice troligtvis innehar en låg 

status då hon ”…leker med nästan ingen.” 

 

Trots svårigheter påvisar studien hur tiden – och med den de förvärvade språkkunskaperna – 

verkar för att de nyanlända eleverna så småningom inkluderas i den sociala gemenskapen. 

Förändringen av tid och rum kan utifrån ett relationellt perspektiv (von Wright 2000, ss. 13; 

31-41) utgöra förklaringen till att de nyanlända eleverna är i ständigt vardande. Då vi aldrig 

med säkerhet eller en gång för alla kan bestämma vem en annan människa är är de nyanlända 

eleverna inte för alltid låsta till kategorin nyanländ elev.  

 

7.1.3 ATT SKAPA RELATIONER 

Mitt i upplevelser av ensamhet och rädsla söker de nyanlända eleverna aktivt skapa relationer 

i syfte att finna vänner som ger trygghet. Skulden över att inte bli inkluderad i den sociala 

gemenskapen förlägger flera av eleverna hos sig själva och utanförskap förklaras ofta genom 

språksvårigheter (jmf. Skrowonski 2013; Wigg 2008 och Cederberg 2006).  

 

Relationer skapas såväl i skolan som på fritiden, och flera av eleverna nämner olika 

fritidsaktiviteter som en väg att finna nya vänner. Inte sällan menar eleverna att det är de 

själva som måste vara aktiva och hela tiden sträva efter att inkluderas i den sociala 

gemenskapen. I Kims berättelse går vägen till den sociala gemenskapen via stadens 

fotbollslag: 

 

”Och jag försöker skaffa mina vänner för jag vet att jag inte alltid kommer få 

allting lätt. Jag måste också kämpa för det jag vill. Så då, ja, när jag ville 

skaffa vänner så gick jag fram och försökte vara lite snäll och det. Och det är 
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ju samma sak med fotbollen liksom. Ingen från min klass går i mitt lag och 

då måste jag skaffa vänner. Och det har jag gjort.” 

 

Kims berättelse vittnar om upplevelsen av att man måste ”kämpa” för att skaffa vänner. Detta 

knyter an till Skrowonskis studie (2013, ss. 132-134) som beskriver hur nyanlända eleverna 

ofta förlägger skulden över att inte bli inkluderade i den sociala gemenskapen hos sig själva. 

Förklaringar söks i språksvårigheter och även i föreliggande studie beskriver flera elever hur 

vägen in i den sociala gemenskapen går genom språket. I Kims strävan att försöka vara ”lite 

snäll” kan Goffmans (1998, s. 23) teori om hur en person som deltar i social interaktion gör 

ett framträdande inför de andra skönjas. Genom att inta rollen som ”snäll” anpassar Kim sitt 

framträdande efter situationen, i syfte att skapa relationer och i förlängningen att få vänner. 

 

Wessam menar att kunskaperna i det engelska språket var en första brygga till att finna nya 

vänner. Utan ett gemensamt språk hade det inte varit möjligt och han konstaterar att språket är 

den enda vägen in i samhället. Wessam beskriver den starka kopplingen mellan språk och 

möjligheten att finna vänner: 

 

”För när jag inte kunde svenska, så hade jag inte så många vänner. Jag hade 

bara två vänner, det var de som kunde engelska, och alla andra… vi var 

vänner… men inte vänner. Klasskamrater, så kan man kalla det. Och när jag 

lärde mig svenska fick jag fler och fler vänner. Det här året var den bästa 

svenskan jag kunde och här har jag fått mest vänner av alla.” 

 

Wessams resonemang ligger i linje med Wiggs (2008, ss. 90-91) slutsats om hur språket är ett 

villkor för att för att träffa nya vänner och för att kunna ta del av det nya samhället. I syfte att 

nå inkludering strävar de nyanlända eleverna aktivt efter att öka sina språkkunskaper. 

Wessams språkframgång kan ses som en väg från identiteten avvikande till identiteten normal 

– från avvikelse i förhållande till rådande språknorm i gruppen till att räknas in i normen (jmf. 

Goffman, se Persson 2012, ss. 130-133). Goffman (2014, s. 117) talar även om jag-

identiteten, en identitet som härleds till individens subjektiva känsla av sin egen situation, 

baserad på personliga erfarenheter. Troligtvis bidrar Wessams känsla av att behärska det nya 

språket till ökad självkänsla, vilket i sig bör underlätta relationsbyggandet. 
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7.1.4 LÄRARES BETYDELSE – BERÄTTELSER I PERIFERIN 

Till skillnad från berättelserna om betydelsen av vänner, hörs få berättelser om lärarnas 

betydelse. Enbart ett par elever nämner spontant något om detta, medan de övriga tar upp 

ämnet först när en konkret fråga ställs. Detta står exempelvis i kontrast till såväl Cederbergs 

(2006) som Skrowonskis (2013) studier, vilka båda betonar lärarnas betydelse för de 

nyanlända eleverna skolgång. Sammanfattningsvis är föreliggande studies resultat inom 

området unikt och värt att uppmärksammas. 

 

Trots de få spontana reflektionerna kring lärarnas betydelse återfinns temat i de jämförelser 

som flera elever gör mellan hemlandets skola och den svenska skolan. Flera elever menar att 

den svenska skolan är ”mycket bättre” än hemlandets och exempel ges. Såväl Lou som Sali 

påpekar att i den svenska skolan slår man inte barn. Lou menar också att elever i den svenska 

skolan får säga vad de tycker och att lärarna alltid lyssnar på olika åsikter. I en jämförelse 

mellan den svenska skolan och hemlandets skola berättar Kim: 

 

”…och det var ju väldigt stor skillnad, tycker jag. För att det är mycket 

rikare i Sverige och det är mycket fördelar vad de gör här. Och barnen är 

också mycket snällare. Det är mindre mobbning i den här skolan.” 

 

På direkta frågor kring hur lärarna ska bemöta nyanlända elever beskriver flera elever hur de 

vill bli bemötta som ”alla andra”, de vill inte bli uppmärksammade på något annat sätt än 

övriga elever. Wessam har mött flera lärare, både hjälpsamma lärare och en lärare som 

”…inte gillade folk från andra länder.”: 

 

”…alltså den första skolan, den var helt fantastisk. Det var typ inga fel på 

den. Lärarna lyssnade på dig, de hjälpte dig och när du inte förstod en fråga 

på matte så hjälpte de dig. Och sen i min andra skola, då var det en lärare 

som det kändes som om den inte gillade folk från andra länder. […] När jag 

räckte upp handen först av alla tog hon mig sist av alla. […] Ja, fast hon ville 

verkligen inte visa det. Men man såg ändå det på vad hon gjorde och så.” 

 

En möjlig tolkning är att den senare läraren bemötte Wessam utifrån en samhällelig 

stigmatisering av nyanlända elever (jmf. Bunar 2010 och Gruber 2007). Enligt Goffman 

(2014, ss. 13-14) bygger samhällen upp stigmateorier, en slags förklaringsmodell till den 
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stigmatiserade individens underlägsenhet. Modellen innefattar även en övertygelse om den 

fara som denne individ representerar. Genom att bemöta en individ utifrån en sådan 

förklaringsmodell reduceras personens livsmöjligheter på ett oavsiktligt men effektivt sätt, 

något som Wessam har fått erfara. Ytterligare en möjlig tolkning är att läraren delar in elever i 

kategorier utefter etnicitet, kultur och nationell bakgrund. Gruber (2007, ss. 191-195) 

beskriver hur dessa kategorier fylls med ett innehåll som blir vägledande i handlandet och 

interaktionen med eleven – vissa elever tillskrivs i första hand problem medan andra framstår 

som eftertraktade. Allodi (2002a, ss. 254-256) menar att i bemötandet av elever synliggörs 

värderingar och attityder som påverkar lärmiljöns sociala klimat. Slutligen, läraren kan också 

ha bemött Wessam utifrån ett punktuellt perspektiv, i vilket Wessam sågs som en nyanländ 

elev med svårigheter, ett statiskt tillstånd som inte går att förändra. Enligt von Wright (2000, 

ss. 76-77) får det punktuella perspektivet dessutom betydelse för inkluderingsbegreppet. För 

en pedagogisk och social inkludering krävs att eleven erkänns och bejakas i den pedagogiska 

situationen, något som inte återfinns i Wessams berättelse. Lärarens bemötande kan ha 

inneburit att Wessam under denna tid upplevde en exkluderande lärmiljö, vilket kan antas ha 

påverkat Wessams möjligheter negativt. 

 

I berättelserna framstår relationer till lärare väsentligt mindre betydelsefullt än relationer till 

vänner. Detta står i kontrast till såväl Cederbergs (2006) som Skrowonskis (2013) studier, i 

vilka lärarnas stöd – tvärtom – beskrivs som mycket betydelsefullt. Även Skolverket (2016, s. 

40) betonar betydelsen av att skolans samtliga aktörer stöttar de nyanlända eleverna 

pedagogiskt och socialt, och utifrån ett relationellt perspektiv innehar läraren en avgörande 

roll då det gäller att erkänna och bejaka eleven (von Wright 2002, ss. 13-18). 

 

7.1.5 FÖRHOPPNINGAR OM FRAMTIDEN 

Trots få spontana reflektioner kring relationer till lärare kan kan deras betydelse indirekt 

skönjas i den tillförsikt eleverna har på skolan och framtiden. Oaktat svårigheter ser eleverna 

ljust på framtiden och de har höga förväntningar inför den. Genom att ”kämpa” i skolan och 

studera vidare vill eleverna uppfylla sina drömmar. 

 

I elevernas framtidsdrömmar finns förhoppningar om resor, familj, hög ekonomisk standard 

och yrken som frisör, arkitekt, psykolog och läkare. Flera av eleverna beskriver hur de måste 

kämpa för att lyckas och Kim konstaterar: 
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”…nu när jag tänker på det och vi pratar om det… så är det många som 

säger: ’Om man vill ha något så kämpar man för det’ och det har jag tänkt 

på: ’Det har jag aldrig lyckats med’, men det har jag faktiskt.” 

 

Bunar menar (2010, s. 50) att de nyanlända eleverna ofta möts utifrån ett bristtänkande som 

relaterar till elevernas språk eller kulturella bakgrund. Att förmedla sin förhoppningar inför 

framtiden skulle kunna vara ett sätt för eleverna att själva försöka påverka och förändra en 

sådan syn – från att ses utifrån brister till att ses utifrån möjligheter. Bakom elevernas starka 

framtidstro kan det även finnas stöttande relationer som tar sin utgångspunkt i ett relationellt 

perspektiv. Utifrån ett relationellt perspektiv (von Wright 2000, ss. 13; 31-41) är eleverna inte 

låsta till kategorin ”nyanländ” utan i relation till sin omvärld finns en möjlighet att skapa en 

ny, unik identitet, en identitet som ständigt är i vardande. 

 

7.2 BERÄTTELSER OM MÖJLIGHETER OCH HINDER 

Utanförskap och gemenskap är återkommande teman i de nyanlända elevernas berättelser om 

möjligheter och hinder i skolans lärmiljö. Samtliga elever i studien betonar betydelsen av att få 

tillhöra ordinarie klass; en förutsättning för social och pedagogisk inkludering. Ett hinder för 

eleverna är identiteten Nyanländ elev, vilken kan orsaka utanförskap, främlingsskap och 

stigmatisering. Slutligen, språket som hindrar och möjliggör. Flera av eleverna beskriver 

språket som ett första hinder men samtidigt som nyckeln in i gemenskapen. Ja, även genom 

denna resultat- och analysdel ljuder studiens titel – Att räknas in –  genom berättelserna. Att 

räknas in är inte enbart en önskan utan även ett mål dit eleverna med stort mod strävar.  

 

7.2.1 UTANFÖRSKAP – ETT HINDER FÖR LÄRANDE  

Flera av de nyanlända eleverna i denna studie beskriver ett utanförskap, såväl i skolan som på 

fritiden (jmf. Nilsson & Axelsson 2013; Skrowonski 2013; Wigg 2008; Cederberg 2006 och 

Parszyks 1999). För att överbygga detta utanförskap söker de nyanlända eleverna aktivt 

gemenskap och tillhörighet. Berättelserna vittnar om hur de flesta eleverna främst umgås med 

andra nyanlända elever. Skolverket
22

 beskriver hur delaktighet, såväl socialt som pedagogiskt, 

är en utgångspunkt för lärande. Frånvaro av delaktighet kan därmed utgöra ett hinder för 

lärande.  

 

                                                 
22 Skolverket: Utbildning för nyanlända elever. 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.242075!/Menu/article/attachment/framgangsfaktorer_nyanlanda.pdf (hämtad 160725). 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.242075!/Menu/article/attachment/framgangsfaktorer_nyanlanda.pdf
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Eleverna i studien berättar om de svårigheter de har mött i sin strävan att få tillträde till den 

sociala samhörigheten. Sahrish menar att klasskamraterna inte visade någon större nyfikenhet 

på henne då hon kom till klassen, utan snarare hade fullt upp med ”sitt eget”. Även genom 

Lous berättelse hörs de övriga elevernas ignorans då hon började i ordinarie klass: 

 

Maria: Ja, var de nyfikna när du kom? Frågade de var du kom ifrån…? 

Lou: Nä, de… mm, killarna brukar alltid spela fotboll och tjejerna brukar 

vara med sin bästis… 

 

Likaså Axelsson och Nilsson (2013, s. 154) beskriver hur de nyanlända eleverna inte sällan 

möts av ignorans från övriga elever. I studien uppmärksammades dessutom brist på 

interaktion mellan de nyanlända eleverna och klasskamraterna. Enligt Fraser (1986, se Allodi 

2010a, s. 90; 2011, s. 61) beskrivs lärmiljöns sociala klimat genom relationer, dels mellan 

elever och lärare, dels mellan elever. Kvalitet, kvantitet och riktning på dessa relationer 

påverkar exempelvis elevernas självuppfattning och motivation. Då brist på interaktion 

mellan de nyanlända eleverna och de övriga eleverna i klassen även noterades i denna studie 

kan detta antas påverka elevernas självuppfattning och motivation negativt, vilket i 

förlängningen kan utgöra ett hinder för lärande.  

 

Samtidigt hörs berättelser om gemenskap med andra nyanlända elever. Kim konstaterar att de 

närmaste vännerna är andra nyanlända elever och säger:  

 

”Ja, jag är typ vän med alla men jag umgås mest med henne och [namn] och 

sen så umgås jag också med en tjej som gick här – hon är också nyanländ – 

men hon har flyttat.[…] Det är inte så att vi är uppdelade, men vi tycker om 

mest om… alltså…det blir ju så! 

 

Kim beskriver ett aktivt val av vänner inom den ”egna gruppen”, nämligen gruppen 

”nyanlända elever”. Goffman (2014, s. 26) menar att en stigmatiserad person utvecklar olika 

strategier för att hantera sitt stigma. En av dessa strategier är att undvika de ”normala”. Då 

elever med svensk bakgrund står för det ”normala” i den svenska skolan och elever med 

utländsk bakgrund står för det ”avvikande” (Bunar 2010, s. 25) kan Kims val av vänner vara 

ett sätt att hantera ett stigma som har  uppkommit av att tillhöra den avvikande gruppen 

”nyanlända elever”. Samtidigt lyfter Kim en önskan att lärarna ska stödja den sociala 
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inkluderingen och beskriver hur de kan: ”[…] göra några dagar där hela skolan samlas, 

uppdelade i grupper, så att de nyanlända får vara med de andra […]”. Kims uttalande får stöd 

av Skrowonski (2013, s. 269) som betonar vikten av att skapa inkluderande lärmiljöer i 

arbetet med nyanlända elever. I detta arbete måste lärarna ta ett ett stort ansvar för att skapa 

trygghet och jämlikhet för att alla elever. 

 

7.2.2 ORDINARIE KLASSENS MÖJLIGHETER 

I elevernas berättelser återkommer jämförelser mellan förberedelseklass och ordinarie klass. 

Såväl en social som pedagogisk exkludering kan skönjas i elevernas upplevelser av att tillhöra 

förberedelseklassen. Ofta ses denna skolform främst som ett väntrum till ”vanliga” klassen 

och längtan tills att få börja i skolan på ”riktigt” är stor hos eleverna (jmf. Nilsson & Axelsson 

2013). Ordinarie klassen ses som en möjlighet att få svenska vänner och lära sig språket. 

Wessam som inte har gått i förberedelseklass är mycket glad över detta och påpekar: 

 

”Som när man kommer till Sverige. Om man kommer till Sverige borde man 

få vara med andra och att lära sig svenska medan man är med andra [svenskar, 

författarens anm.].” 

 

Majoriteten av eleverna i studien har dock börjat i förberedelseklass och längtan till ordinarie 

klass är stor. I en ambition att få börja i ordinarie klass så fort som möjligt förklarar Kim att 

läxor som var avsedda för ett år genomfördes enbart på ”bara några månader” och Sali 

beskriver lyckokänslan när tiden var inne för att avsluta tiden i förberedelseklassen:  

 

”En gång sa min lärare: ’[…] Sali, du måste gå till en annan klass.’ Och jag 

bara: ’Är det sant? Är det sant?’ Jag förstod […] det var så, så..! [roligt, 

författarens anm]”. 

 

Skrowonski (2013, ss. 268-269) beskriver hur det sociala spelrummet minskar för många 

nyanlända elever och hur de främst umgås med andra elever som just har anlänt. Det är då 

förståeligt att de nyanlända eleverna i denna studie längtar till ordinarie klass; längtar efter att  

inkluderas i ett vidare socialt sammanhang. 

 

Flera av de nyanlända eleverna i studien lyfter även betydelsen av att ingå i ordinarie klass då 

det gäller språkutvecklingen. Wessam menar dessutom att detta är en förutsättning för att 
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utveckla ”en bra dialekt”. Enligt Goffman (2014, ss. 9-10) är det i möten med andra 

människor som vi tilldelas olika identiteter, identiteter som avgörande för vår 

grupptillhörighet. Den virtuella sociala identiteten skapas genom våra första intryck av en 

annan människa. Wessams tankar om att lära sig ”en bra dialekt” kan vara en yttring av en 

önskan om att smälta in, att inte avvika genom en yttre språkmarkör. I och med övergången 

till ordinarie klass kan en upplevelse av bekräftelse skönjas, en bekräftelse av att behärska det 

nya språket tillräckligt bra för att få ”tillhöra” ordinarie klass. Lou berättar stolt: 

 

”Jag var jätteglad när jag kunde komma upp till vanliga klassen, för det var 

en av min mammas kompis dotter, hon kan inte komma upp till vanlig klass 

för hon är inte så bra på svenska.” 

 

Den ordinarie klassen innebär dessutom en möjlighet att bli vän med svenska elever. 

Cederberg (2006, ss. 205-208) betonar vikten av stödjande relationer med svenska vänner. 

Dessa ses ofta som ”avkodare” till klassrummets mer eller mindre dolda pedagogik och 

interaktion. Lou berättar om sin bästa kompis: 

 

”Ja, och hon är snäll och sånt och hon gillar att berätta. Och när jag inte 

fattar någonting så frågar jag henne så berättar hon och förklarar vad det är 

och sånt. ” 

 

och Aya menar: 

 

”…om mina klasskamrater inte skulle vara med mig skulle jag fortfarande 

vara dålig på svenska, för det handlar inte bara om skolan, utan också om 

vänner och man lär sig alltid nya saker av varandra. Det är viktigt att vara 

med.” 

  

I Ayas uttalande finns en tro på de möjligheter som ryms inom ordinarie klass - möjlighet att 

finna vänner och möjlighet att lära sig ”nya saker”, exempelvis det svenska språket. Aya 

lyfter vikten av delaktighet, vilket går i linje med Skrowonskis (2013, ss. 249-252) studie som 

påvisar att uppdelningen av elever i förberedelseklass och ordinarie klass kan bidra till 

exkludering och stigmatisering. Däremot kan, enligt (Allodi 2002a, ss. 254-256), heterogena 

grupper som exempelvis inkluderar elever med olika kulturella bakgrunder bidrar till 
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utveckling av lärmiljöns sociala klimat. På så sätt kan exkludering och skolsvårigheter 

förebyggas 

 

7.2.3 IDENTITET ”NYANLÄND ELEV”  

Flera nyanlända elever i studien berättar om upplevelsen av att inte tillhöra den ”normala” 

elevgruppen i skolan, nämligen de ”svenska eleverna”. Detta tar sig främst i uttryck genom 

reflektioner kring skillnader mellan dem själva och svenska elever. Sali berättar hur hennes 

mamma menar att svenska vänner kan utgöra en fara: 

 

”Min mamma säger att vänner inte är så viktiga för de kan göra så att du 

måste dricka mycket, alltså öl och sånt. Du får gå med killar. Men jag sa till 

min mamma: ”Mamma, här är det inte som i [hemlandet]. Vänner gör inte 

så”.  

 

Persson (2012, ss. 47-48; 62; 67) analyserar Goffmans teorier och beskriver hur människors 

samspel kräver en samstämmighet, en konsensus som är mycket sårbar. Sårbarheten har bland 

annat sitt ursprung i klass och kultur. Cederbergs studie (2006, ss. 164-167) visar hur 

nyanlända elever inte enbart blev bortvalda, utan även själva aktivt isolerade sig. Den 

självvalda isoleringen förklarades bland annat av en klassproblematik som innefattade en 

rädsla för stigmatisering. Det är möjligt att de upplevda skillnaderna i såväl klass som kultur 

kan förklara Salis mammas uttalande om betydelsen av svenska vänner, och kanske kan den 

undvikande strategin vara ett sätt att inte endast skydda dottern utan även en strategi att 

hantera ett stigma. Samtidigt kan Salis försvar av de svenska vännerna ses som ett tecken på 

hon till viss del identifierar sig med dem; hon känner igen sig i dem och vet att de i ”gör inte 

så”. 

 

Wessam å sin tur menar att om man har kommit till Sverige borde man få vara med andra 

svenskar. Wessam beskriver hur familjen har haft turen att kunna köpa en lägenhet i en 

stadsdel som Wessam benämner som ett ”bra ställe”. Kontrasten är en annan stadsdel där 

Wessam inte vill bo, eftersom ”där är hemskt.”. Wessam berättar: ”…när jag frågade mina 

föräldrar varför det är så många utländska människor som bor där, tror de att det är därför 

lägenheterna där kostar mindre”. För Wessam är det troligtvis betydelsefullt att identifiera sig 

med svenskar. Då räcker det inte med att bo på ett ”bra ställe”, man måste även smälta in och 

Wessam förklarar: 
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”Alltså när man kommer… man ska bete sig som svenskar. Man ska inte 

vara som man var i sitt eget land. Men om man ska vara det måste man ändå 

vara lika de svenska, annars tror de att du är annorlunda. Du måste visa att 

du kan vara samma person som de. Alltså inte samma person men… samma 

sak… tillexempel prata lågt, inte skrika. […] Man måste liksom bli som 

dem. De kan inte bli som dig eftersom det är vi som har flyttat.” 

 

Skolan kan tilldelas en sorterande samhällsroll, och identitetskonstruktioner i både skol- och 

samhällskontext kan exempelvis utgå från klass, kön, etnicitet och ålder (Ljungberg 2005, s. 

127). Troligtvis är Wessam väl medveten om den identitetskonstruktion som har tillskrivits 

familjen, nämligen ”invandrare”. Enligt Ljungberg innefattar konstruktionen en problematik 

som anses bero på brister, exempelvis språkliga brister, kulturella brister och brist på 

utbildning (ibid.). Det är då inte förvånansvärt att Wessam lyfter såväl språkets betydelse (läs 

mer i Ordinarie klassens möjligheter) som betydelsen av att passa in. Dessutom berättar 

Wessam stolt om hur både mamma och pappa har lärt sig språket och har fått arbeten som 

kräver utbildning. Då ”svenskhet” utgör normen i samhället (Gruber 2007, ss. 192-200) kan 

Wessams berättelse vara en berättelse om hur familjen vill undvika utanförskap, 

främlingsskap och stigmatisering – något som kan följa med identiteten ”invandrare”. Till 

skillnad från Salis mammas undvikande strategi i förhållande till den ”normala” elevgruppen 

– svenska elever – söker sig Wessam medvetet till dem. Enligt Goffman (2014, s. 26) kan 

även detta vara en strategi för att hantera ett stigma. 

 

7.2.4 SPRÅKET SOM HINDRAR OCH MÖJLIGGÖR 

Språket som hindrar och möjliggör – berättelserna är många (jmf. Skrowonski 2013; Wigg 

2008 och Cederberg 2006). I föreliggande studies berättelser beskrivs språket som en nyckel 

in i gemenskapen och som en nyckel till skolframgång. Språksvårigheter leder inte sällan till 

skam och självvald exkludering.  

 

Samtliga elever i studien betonar vikten av att lära sig det nya svenska språket. Språket 

beskrivs som en förutsättning för att finna vänner och få delta i den sociala gemenskapen. 

Wessam beskriver det svenska språkets betydelse för gemenskap och delaktighet i det svenska 

samhället: ”Det är nästan den enda vägen, den viktigaste grejen.” Sahrish å sin sida beskriver 

hur språket även ger trygghet: ”Jag tycker bara att man ska tänka på att allting kommer att bli 
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bra igen. För man lär sig språket.” Då språksvårigheter kan hindra de nyanlända eleverna att 

utveckla relationer med andra elever (Skrowonski 2013, ss. 144-147) är det sannolikt att 

bristen på kvalitativa relationer påverkar elevernas självuppfattning och motivation  negativt 

(jmf. Fraser 1986, se Allodi 2010a, s. 90; 2011, s. 61). Sahrish uttalande kan vara en 

berättelse om hur språket har haft en negativ inverkan på hennes självuppfattning och 

motivation. Hon menar att det är först när man har lärt sig språket allt blir bra igen – en liten 

tröst till alla nyanlända elever.  

 

Vidare upplever flera elever en rädsla över att använda det nya språket på fel sätt. Aya 

berättar  om sin ”dumma” svenska och om rädslan att säga fel, något som även Lou beskriver: 

”…när jag kom ny tyckte jag att jag inte kan fråga någon för jag är inte så bra på svenska. Så 

jag var rädd att säga fel.” I dessa uttalande kan en delvis självvald exkludering ur den sociala 

gemenskapen skönjas. Rädslan att prata ”dum” svenska eller att säga ”fel” kan innebära 

minskade kontakter med de övriga eleverna. Skrowonski (2013, ss. 144-147) påtalar den 

samhälleliga stigmatisering och därmed skam ett viss språkanvändande kan innebära. 

Skrowonski (2013, s. 73) hänvisar till Goffman och menar att skammen kan ses som ett bevis 

på exempelvis underlägsenhet, låg status, svaghet och moralisk skuld. Detta kan leda till att 

individen försöker dölja skammen. Utifrån denna aspekt kan Ayas och Lous tystnad vara ett 

sätt att dölja skammen över att inte behärska det nya språket. 

 

Språket kopplas även samman med lärande. Flera av eleverna beskriver de svårigheter som 

har uppstått i samband med lärandet då de inte behärskar språket och Aya berättar: 

 

”Förra terminen, det var liksom nytt med betyg och sånt, var jag jättenervös. 

Jag sa: ’Nej, alltså, det här är inte mitt språk. Jag kommer inte klara mig.’ 

Och när betygen kom förväntade jag mig mycket mer… och jag – seriöst – 

började gråta.” 

 

Samtidigt, i berättelserna om svårigheter och minskat självförtroende, finns även 

förhoppningar om framtiden. Tillgången till språket blir vändningen som ger nya möjligheter. 

och Aya konstaterar med ett skratt: ”…men nu, till och med denna vecka, så pratade mina 

lärare med mig och de sa att jag utvecklades mycket och att jag var… ’okej’.” Även Kim 

berättar att ”det var lite jobbigt faktiskt” att försöka ”hänga med” i undervisningen samtidigt 

som hon måste lära sig det nya språket, men även hon konstaterar: 
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”Så ja, jag tyckte det var jobbigt med undervisningen, liksom för att 

hänga med, men nu hänger jag med. Jag är liksom bra i fas […] ja, jag 

hänger med bättre nu efter några år.”  

 

Elevernas berättelser går i linje med Skrowonskis (2013, ss. 249-252; 269) studie som visar 

hur många av de nyanlända eleverna aktivt strävar efter större språkliga kunskaper för att så 

småningom uppnå inkludering i skolans sociala gemenskaper. Tillgången till språket kan 

dessutom antas möjliggöra kommunikation och möten mellan människor. Utifrån ett 

relationellt perspektiv är det i möten mellan människor som det unika i människan framträder 

– ett föränderligt fenomen som innebär att människan är i ständig tillblivelse (von Wright 

2009, ss. 36-39; 2000, ss. 75-77). En nyanländ elevs identitet är därmed inte statisk utan kan, 

liksom Skrowonski (2013, ss. 249-252; 269) påvisar, förändras med tiden. 
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8. DISKUSSION 

Studiens syfte var att analysera nyanlända elevers berättelser om lärmiljöns sociala klimat, 

samt att urskilja och definiera olika dimensioner av möjligheter och hinder i skolans lärmiljö. 

Genom att intervjua sex nyanlända elever har studiens intention varit att få svar på syftets två 

frågeställningar: ”Hur beskriver nyanlända elever lärmiljöns sociala klimat?” och ”Hur 

beskriver nyanlända elever möjligheter och hinder i skolans lärmiljö?”. Dessa frågor ligger till 

grund för den inledande resultatdiskussionen. Därefter följer diskussion kring studiens metod 

och teori, följt av tankar kring framtida forskning och slutord.   

 

8.1 RESULTATDISKUSSION  

Utifrån inspiration av interaktionistiska perspektiv tar studien sin teoretiska utgångspunkt i 

von Wrights relationella perspektiv och Goffmans teorier om identitet och stigma. I studien 

analyseras de nyanlända elevernas berättelser om lärmiljöns sociala klimat, vilket inkluderar 

ett relationellt perspektiv då fokus ligger vid samspelet mellan individ och omgivning (jmf. 

Ahlberg 2007, s. 88). Allodi (2002a ss. 254-256) menar att då lärmiljöns sociala klimat 

synliggörs kan förståelsen för miljöns betydelse för elevers lärande öka.  Arbete med att 

utveckla det sociala klimatet i syfte att förebygga exkludering och skolsvårigheter kan, enligt 

Allodi, liknas vid ett specialpedagogiskt verktyg (ibid.). I följande resultatdiskussion går en 

röd tråd genom samtliga delar – elevernas längtan efter att få tillhöra; att räknas in. 

 

8.1.1 HUR BESKRIVER NYANLÄNDA ELEVER LÄRMILJÖNS SOCIALA KLIMAT? 

I de nyanlända elevernas berättelser om lärmiljöns sociala klimat framträder vänskap som den 

mest betydelsefulla faktorn. Vänner ger trygghet och stöd samtidigt som de öppnar dörrarna 

till den sociala gemenskapen. Vid sidan om berättelserna kring vänskap beskrivs även de 

svårigheter som de nyanlända eleverna möter i sin strävan att skapa relationer. Flera av 

eleverna beskriver de problem som uppstår i samspelet med klasskamraterna, bland annat till 

följd av språksvårigheter. Sårbarheten i mänskligt samspel, menar Goffman (se Persson 2012, 

ss. 62-67), har sitt ursprung i exempelvis etnicitet, klass och kultur – något som kan anas i 

denna studie. Då inkludering i den sociala gemenskapen utifrån ett relationellt perspektiv 

kräver att elevens närvaro erkänns och bejakas, beskriver von Wright (2002, ss. 13-18; 2000, 

ss. 76-77) hur lärarens roll kan ses som avgörande i denna process. Utifrån ett didaktiskt 

perspektiv blir därmed lärarens förmåga att utveckla lärmiljöns sociala klimat i syfte att skapa 

tillhörighet – social inkludering – mycket betydelsefull. Genom att analysera lärmiljön och 
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arbeta förebyggande för att undanröja svårigheter och hinder (jmf. SFS 1993:100)  kan ett 

förebyggande specialpedagogiskt arbete skapa en lärmiljö som möter elevers olika behov 

(jmf. SFS 2010:800, 1 kap. 4 §).  

 

Samtidigt som studien påvisar vikten av att utveckla lärmiljöns sociala klimat är det få 

nyanlända elever som spontant lyfter lärarnas betydelse i denna process. Detta står i kontrast 

till såväl Cederbergs (2006) som Skrowonskis (2013) studier. Elevernas berättelser visar 

istället på hur svenska vänner ses som avgörande, dels för att utveckla det svenska språket, 

dels för att ges tillträde till den sociala arenan. I denna studie strävar de nyanlända eleverna 

efter att få tillhöra den ”normala” kategorin av elever, nämligen de svenska eleverna (jmf. 

Bunar 2010, s. 25). På så sätt kan ett socialt erkännande nås (jmf. Goffman, se Persson 2012, 

ss. 130-133). Resultatet kring betydelsen av vänner har stora likheter med ett flertal andra 

studier (jmf. Skrowonski 2013; Axelsson & Nilsson 2013 och Wigg 2008 m.fl.). 

 

Avslutningsvis, i berättelserna finns förhoppningar om framtiden. De nyanlända eleverna ser 

ljust på framtiden och har många drömmar. Elevernas tro på förändring kan ses utifrån ett 

relationellt perspektiv i vilket människan är i ständig tillblivelse, beroende av tid och rum 

(von Wright 2000, ss. 13; 31-41). Även för skolan får perspektivet stor betydelse, speciellt i 

synen på elever i behov av stöd. Istället för att ur ett punktuellt perspektiv ställa frågan ”Vad 

är du för någon slags individ?” ställs den ständigt återkommande frågan: ”Vem är du?” (von 

Wright 2002, ss. 13-18). På så sätt flyttas fokus från individ till samspelet mellan individ och 

omgivning (Ahlberg 2007, s. 88), vilket ur ett specialpedagogiskt perspektiv öppnar för 

möjligheter att analysera lärmiljöers sociala klimat och arbeta för social inkludering. Enligt 

Skrowonski (2013, s. 269) är detta extra betydelsefullt i arbetet med nyanlända elever. 

 

8.1.2 HUR BESKRIVER NYANLÄNDA ELEVER MÖJLIGHETER OCH HINDER I 

SKOLANS LÄRMILJÖ? 

Avseende studiens andra frågeställning beskriver de nyanlända eleverna en längtan efter att få 

tillhöra ordinarie klass, något som ses som en möjlighet till social och pedagogisk 

inkludering. Resultatet går i linje med Axelssons och Nilsson studie (2013) som påvisar hur 

eleverna ser förberedelseklassen som en hållplats där de väntar på att få påbörja sina studier. 

Allodi (2002a, ss. 268-269) menar att skolor bör arbeta med lärmiljöns sociala klimat utefter 

de egna förutsättningarna, vilket innebär att exempelvis organisationen måste anpassas efter 

kulturell och social kontext.    
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I berättelserna beskrivs även de svårigheter som eleverna möter i sin strävan efter att få 

tillträde till den sociala gemenskapen, och utanförskap beskrivs som ett hinder för lärande. 

Enligt Axelsson och Nilsson (2013, ss. 154-160) påverkar upplevelser av ensamhet och 

osäkerhet inte enbart elevernas självkänsla utan även deras möjlighet att lära. Därmed bör 

återigen betydelsen av arbete med att utveckla inkluderande lärmiljöer lyftas. Skolverket 

(2016, s. 40) framhåller hur skolans samtliga aktörer måste ta sitt ansvar i detta arbete. En av 

dessa aktörer är den specialpedagogiska professionen.  

 

För flera elever i studien framgår den rådande normen i skolan – ”svenskhet” – tydligt. Då 

yttre markörer, exempelvis språket, innebär svårigheter för de nyanlända eleverna att få 

tillträde den ”normala” gruppen elever, riskerar de att ses som ”avvikande” (jmf. Parzyk 

1999). Goffman (se Persson 2012, s. 130) beskriver hur varje samhälle delar in människor i 

olika kateogorier. En identitet som ”nyanländ elev” kan innebära ett utanförskap (jmf. Gruber 

2007, ss. 192-200) som innefattar föreställningar om olika brister, exempelvis språkliga och 

kulturella brister (Ljungberg 2005, s. 127).  Samtidigt som identitetskonstruktionen ”nyanländ 

elev” kan utgöra ett hinder, betonar dock Ljungberg hur olikheten även kan stå för något 

värdefullt (ibid.). En pedagogisk utmaning kan vara att ta tillvara på olikheten och 

Skolverket
23

 beskriver hur det handlar om att utforma en lärmiljö som bygger på dialog och 

samarbete. 

 

I studien beskrivs språket som såväl hinder som möjlighet. I flera berättelser hörs hur 

språksvårigheter leder till rädsla och utanförskap, vilket utgör hinder för lärande och 

utveckling (jmf. Skrowonski 2013, ss. 144-147). Språket upplevs ofta som nyckeln in till 

gemenskap, delaktighet och lärande. Liksom i Skrowonskis studie (2013) arbetar eleverna 

aktivt för att öka sina språkliga kunskaper och svenska vänner ses som en förutsättning för att 

lära sig språket. Enligt Skrowonski (ibid., ss. 268-269) beskriver dock nyanlända elever hur 

de under långa perioder främst har haft kontakt med andra elever som just har anlänt. En 

förklaring som ges är avskild undervisning. Skolans mottagning, organisation och pedagogik 

blir då betydelsebärande faktorer i arbetet med nyanlända elever i syfte att skapa inkluderande 

lärmiljöer. 

 

                                                 
23 Skolverket: Utbildning för nyanlända elever. 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.242075!/Menu/article/attachment/framgangsfaktorer_nyanlanda.pdf (hämtad 160725). 

http://skolverket.se/polopoly_fs/1.242075!/Menu/article/attachment/framgangsfaktorer_nyanlanda.pdf
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8.2 METOD- OCH TEORIDISKUSSION  

Studiens resultat bör belysas ur den kontext den är genomförd – en mindre studie utifrån en 

kvalitativ forskningsansats med utgångspunkt i den fenomenologiska traditionen. Måhända 

hade studiens resultat blivit ett annat om de kvalitativa intervjuerna exempelvis hade 

kompletterats med deltagande observationer. Samtidigt var min avsikt att lyssna till de 

nyanlända elevernas berättelser, försöka få en glimt av deras verklighet, sedd och upplevd av 

dem själva. En deltagande observation kunde då har utgjort en risk för att min syn på 

verkligheten än mer hade lyst igenom analysen av elevernas berättelser. Å andra sidan, utifrån 

den fenomenologiska ansatsen, skulle en jämförelse mellan mina iakttagelser av verkligheten, 

i förhållande till de nyanlända elevernas berättelser kunnat bidra med ytterligare en 

dimension. I en socialt konstruerad verklighet finns en spänning i att studera mellanmänsklig 

interaktion och kollektivt handlade (jmf. Denscombe 2016, ss. 143-147) även i utrymmet 

mellan mig som forskare och de nyanlända eleverna. Tanken innefattar likaså vad som skulle 

kunna kallas för studiens symbios med mig som forskare; mina perspektiv och mina 

antaganden om världen, människan och kunskapen. I arbetet med studien har min intention 

varit att synliggöra mig själv för att ge läsaren en möjlighet att analysera och tolka studiens 

resultat. En annan forskare med en annan bakgrund och med andra perspektiv hade troligtvis 

kommit fram till andra resultat.  

 

Ytterligare en betydelsefull reflektion är huruvida studiens intervjufrågor ger svar på syftets 

frågeställningar. Är frågorna relevanta i förhållande till syftet? Ger de svar på det studien 

efterfrågar eller skulle andra frågor ha ställts? Samtidigt som intervjuguidens två 

temaområden knyter väl an till studiens två övergripande frågeställningar innebär guidens 

semistrukturerade karaktär att elevernas egna berättelser står i fokus. Därmed blev de 

stödjande underrubrikerna betydelsefulla, dels vid intervjuerna, dels vid analysen. I 

underrubrikerna till temat Lärmiljöns sociala klimat ingick exempelvis relationer till övriga 

elever i klassen, relationer till lärare, delaktighet och trygghet – begrepp som alla kan 

definiera lärmiljöns sociala klimat. Även under temat Möjligheter och hinder bidrog 

underrubrikerna till att säkerställa att intervjun riktade sig mot upplevelser av lärmiljöns 

sociala klimat och de möjligheter och hinder detta skapade. Genom denna struktur menar jag 

att det är sannolikt att intervjuerna ger svar på studiens frågeställningar.  

 

Då jag valde att genomföra intervjuerna utan tolk bör även detta val diskuteras. Det finns en 

risk att intervjuns innehåll begränsades av såväl mina svårigheter att förstå eleverna som 



62 

elevernas svårigheter att förstå mig; vårt gemensamma språk var begränsat. Hade intervjuerna 

genomförts med hjälp av tolk skulle de troligtvis ha utvecklats på ett annat sätt än vad de 

gjorde utan tolk. Samtidigt finns en risk att tolkens skicklighet hade påverkat samtalet (jmf. 

Skrowonski 2013, s. 58). Valet att inte använda tolk kan dessutom relateras till ett 

maktperspektiv.  Å ena sidan har jag som intervjuare större tillgång till språket, vilket 

förstärker min makt. Å andra sidan finns även ett maktförhållande i och med att jag som 

intervjuare är vuxen och den intervjuade är ett barn. Hade en tolk närvarat hade möjligen detta 

maktförhållande förstärkts ytterligare, då inte enbart en vuxen, utan två vuxna intervjuar ett 

barn.    

 

Slutligen, studien hade förmodligen även fått ett annat resultat om andra teorier hade valts, 

exempelvis teorier med språklig inriktning. I denna studie utgår valet av teorier utifrån ett 

interaktionstiskt perspektiv, och von Wright och Goffman har varit mina följeslagare. Med 

utgångspunkt från det relationella perspektivet och teorier om identitet och stigma har flera 

dimensioner i elevernas berättelser urskiljts. Om studien skulle fördjupas ser jag en möjlighet 

i att komplettera de valda teorierna med exempelvis maktteorier, vilket hade kunnat ge 

ytterligare dimensioner till studiens resultat. 

 

8.3 FORSKNING FÖR FRAMTIDEN 

Eftersom studiens omfattning är begränsad, dels avseende antal medverkande elever, dels 

avseende skolkontext, vore det intressant att genomföra studien i en vidare kontext. Hur 

skulle studiens skönjbara tendenser utvecklas av att lyssna till fler berättelser i fler 

skolmiljöer? Då gruppen ”nyanlända elever” inte är homogen, finns en möjlighet att belysa 

elevers berättelser i förhållande till exempelvis kön, ursprungsland, ålder och skolbakgrund. 

Likaså vore det intressant att se hur skolkontexten påverkar elevernas berättelser. Vilken 

betydelse har faktorer som landsbygd, storstad eller andel nyanlända elever i en klass? 

 

Dessutom har studien väckt många nya frågor. Hur kan skolan arbeta för att utveckla 

lärmiljöns sociala klimat i syfte att inkludera nyanlända elever – pedagogiskt och socialt?  

Hur förbättrar vi mottagningen av nyanlända elever utifrån deras perspektiv? På vilket sätt 

kan lärare skapa möjligheter för social inkludering? På vilket sätt kan skolan främja goda 

relationer mellan de nyanlända eleverna och den övriga klassen? Hur tas nyanlända elevers 

kunskap om sin egen verklighet tillvara? Hur kan en språklig stigmatisering förebyggas? Hur 

talar vi i skolan om identitet, normalitet och avvikelse – vilken kunskap finns och vilken 
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behövs? Ja, frågorna är många och ur ett specialpedagogiskt perspektiv är de betydelsefulla 

att ställa.  

 

8.4 SLUTORD  

Studiens resultat visar på den betydelsefulla vänskapen, en vänskap som möjliggör stödjande 

relationer och som kan vara avgörande för att de nyanlända eleverna ska finna sin tillhörighet 

i lämiljöns sociala sammanhang. Utveckling av lärmiljöns sociala klimat kan bidra till att 

skapa och stärka relationer mellan eleverna, vilket enligt denna studie kan vara ett av skolans 

viktigaste uppdrag i arbetet med nyanlända elever. För att lyckas med uppdraget måste vi 

lyssna på de som vet allra mest om de nyanlända elevernas situation i den svenska skolan, 

nämligen eleverna själva. Vi måste lyssna och perspektivväxla; få en glimt av verkligheten 

sedd ur elevernas perspektiv (jmf. von Wright 2000, ss. 76-77). Genom att lyssna och ta del 

av elevernas kunskap hoppas jag att de möjligheter och hinder som utkristalliseras kan utgöra 

en grund till skolutveckling i syfte att skapa en skola för alla, inte enbart i teorin utan även i 

praktiken.  

 

Slutligen, förhoppningsvis kan studiens resultat innebära ett visst kunskapsbidrag till 

forskningsområdet och jag hoppas att elevernas berättelser om vänskap bidrar till ett ökat 

fokus kring betydelsen av lärmiljöns sociala klimat. Min förhoppning är även att eleverna i 

studien – Aya, Kim, Lou, Wessam, Sali och Sahrish – ska få sin längtan uppfylld: Att räknas 

in. 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 

 

• MISSIVBREV, SVENSKA 

 

Hej, 

 

Jag heter Maria Åberg Medin och jag studerar till specialpedagog vid Linnéuniversitetet 

i Växjö.  

 

I vår och sommar ska jag skriva mitt examensarbete som handlar om lärmiljöer i skolan 

och om hur de upplevs av nyanlända elever. Fokus är att finna möjligheter och hinder 

för lärande. Jag skulle gärna vilja prata med ert barn och lyssna på hans/hennes tankar 

kring detta. Tiden för samtalet beräknas till cirka 30 minuter.  

 

Studien genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Detta innebär 

bland annat att medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. Alla uppgifter 

kommer att behandlas konfidentiellt och såväl skolans som deltagarnas namn kommer 

att vara fingerade för att så långt som möjligt ge anonymitet. Resultatet kommer endast 

att användas i denna studie och när studien är godkänd kommer allt material, till 

exempel anteckningar och inspelade intervjuer, att raderas. Studien kommer att 

publiceras i DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet och därmed vara möjlig att nå via 

http://www.diva-portal.org. 

 

Jag hoppas att ni vill att ert barn ska delta i studien. Detta godkänner ni genom att 

underteckna nedan. Lämna därefter blanketten till barnets klasslärare. 

 

Tack på förhand! 

Maria 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Jag har härmed tagit del av information kring ovan beskrivna studie om lärmiljöns 

sociala klimat och godkänner att mitt barn deltar. 

 

Barnets namn:…………………………………………….. 

 

Vårdnadshavare:…………………………………………..  Datum:……………………. 

 

Vårdnadshavare:…………………………………………..  Datum:……………………. 
 

 

http://www.diva-portal.org/


ii 

 

• MISSIVBREV, ENGELSKA 

 

 

Hi, 

 

My name is Maria Åberg Medin and I am studying Special Education at Linnaeus 

University, Växjö. 

 

During the spring and summer I will write my final study which is about learning 

environments in school and how they are perceived by newly arrived students. The 

focus is to find opportunities and barriers for learning. I would like to interview your 

child and listen to his/her thoughts about this subject. The time for the interview is 

estimated to about 30 minutes. 

 

The study is conducted in accordance with Vetenskapsrådets ethical guidelines. This 

means that participation is voluntary and can be terminated any time.  All information 

will be kept confidential, and the school as well as the participants' names will be 

anonymous. The result will only be used in this study and when the study is approved, 

the material, such as notes and recorded interviews, will be deleted. The study will be 

published in DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet and possible to reach at 

http://www.diva-portal.org. 

 

I hope you want your child to participate in the study. By signing below and return the 

form to your child´s teacher you give your acceptance for your child´s participation.  

 

Sincerely, 

Maria 

 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

I have received information about the study which is described above and I agree my 

child participates. 

 

 

 

The child´s name:…………………………………. 

 

Guardian:…………………………………………..  Date:……………………. 

 

Guardian:…………………………………………..  Date:……………………. 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/


iii 

• MISSIVBREV, ARABISKA 

 

 

 مرحبا
 
 

 .انا اسمي ماريا اوبيري وادرس التعليم الخاص في جامعة لينيوس في فيكخو
 

في الربيع والصيف سوف اكتب اطروحتي عن بيئة التعليم و وشعور الطالب الوافدون الجدد لهذه التجربه وسوف 
فالكم عن واسمع ارائهم في ولهذا اطلب االذن ان اتكلم مع اط .والعوائق في التعليم يتم التركيز على تحديد الفرص 

دقيقه ٠٣وقت اللقاء هوه  .ما يخص هذا الموضوع . 
 

وهذا يعني ان مشاركة اطفالكم في هذه الدراسة  .هذه الدراسة تتم وفقا عن مجلس علم االخالق والمبادئ التوجيهية
السرية و لكي يكونون سوف تتم معاملة هذا المعلومات في غاية  .هوة اختياري ويمكن الغاء المقابلة في اي وقت

 . الطالب مجهولين الهوية سوف نستخدم اسم مزيف للمدرسة 
سوف نستخدم النتائج فقط لهذه الدراسة وليس الشياء ثانية و سوف نمسح كل المالحظات والتسجيالت  .وللطالب

 الصوتية بعد نهاية هذه الدراسة
قع االنترنت سوف ننشر نتائج الدراسة في االرشيف العلمي الرقمي و في مو (http://www.diva-

portal.org.) 
 

 .تستطيع الموافقة عن طريق التوقيع وكتابة اسم طفلك ادناه ,نحن نأمل قبولكم لمشاركة طفلك في هذا الدراسة 
 ارسل النموذج الى معلم الطفل في المدرسة

 
 

 شكرا جزيال
 

 ماريا
 
 
 

 

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

The child´s name:…………………………………. 

 

Guardian/Mothers name:…………………………………………..  

Date:……………………. 

 

Guardian/Fathers name:….………………………………………..  

Date:……………………. 

 

 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
http://www.diva-portal.org/
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BILAGA 2 

 

• INTERVJUGUIDE 

 

 

 

 
Bakgrundsfakta 

 

Hur gammal är du?…………………………………….. 

 

I vilken klass går du?....................................................... 

 

Har du bott i ett annat land?…………………………….                        

Vid Ja på ovanstående fråga: När började du i svensk skola?……….. 

 

 

Tema 1  

Lärmiljöns sociala klimat 

 

A. Vill du berätta om hur det är att gå i svensk skola? 

Mötet med den svenska skolan (positiva/negativa erfarenheter, skillnader/likheter med skolan i 

hemlandet)  

 

Övergång förberedelsegrupp till ordinarie klass (bemötande, nyfikenhet, möjligheter, svårigheter) 

 

Relationer till övriga elever i klassen (hur hittar man vänner, nyfikenhet, inbjuds/bjuder in, 

hjälpsamhet/samarbete, delaktighet, arbete i klassen, raster, konflikter) 

 

Relationer till lärare (nyfikenhet, förväntningar, delaktighet, lyssnar in, ger tid och stöd) 

 

Delaktighet (inkluderande pedagogik, särskiljande undervisning, lyssnar in, tid och stöd, språklig aspekt,  

 



v 

Trygghet (skolan, klassrummet, raster/skolgården, kamratstöd, vuxenstöd) 

 

 

Tema 2 

Möjligheter och hinder 

 

B. Vill du berätta om om vad som är viktigt för att du ska må bra och lära 

dig så mycket som möjligt? 

Positiva aspekter på socialt klimat/lärande (vänner/relationer, lärare/relationer, inkluderande/särskiljande 

pedagogik, språkutvecklande undervisning, tydlighet, tid, delaktighet, stimulans, motivation, kreativitet, 

inflytande, ansvar) 

 

C. Vill du berätta om om vad som kan vara svårt för dig i skolan och varför 

det är svårt? 

Negativa aspekter på socialt klimat/lärande (vänner/relationer, lärare/relationer, inkluderande/särskiljande 

pedagogik, språkutvecklande undervisning, tydlighet, tid, delaktighet, stimulans, motivation, kreativitet, 

inflytande, ansvar, språk) 

 

D. Hur skulle du vilja förändra skolan för att den skulle hjälpa dig och 

andra nyanlända elever på ett bättre sätt? 

 

E. Vill du berätta om om dina framtidsplaner? 

(motivation, stimulans) 

 

 

 


