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Abstract 

 

English title: ”At night I dream that I am in Afghanistan, and I'm afraid” – A qualitative 

study on the factors of success in educating newly arrived pupils 

 

 

This study highlights newly arrived pupils’ experiences of the Swedish school system. 

From a socio-cultural and intercultural perspective, the pupils’ school experiences have 

been interpreted and analyzed in accordance with the study’s purpose of looking into 

the importance of collective processes and an intercultural approach for newly arrived 

pupils' learning. The study should be interpreted in the light of the Swedish school 

challenges where, in a short period of time large groups of newly arrived pupils have 

started their studies at the secondary school’s introduction program. The study's 

qualitative materials were obtained through qualitative field interviews with six newly 

arrived students. The results of these interviews are explained and analyzed based on the 

theoretical perspectives of the thesis. The result shows that collective processes and the 

socio-cultural perspective focus on social interaction, language development and 

cognitive challenges, also fits well with the newly arrived pupils’ perceptions of their 

learning. The study also argues that there tend to be few intercultural elements in 

education in the Introduction Language program, even though the Swedish National 

Agency for Education and the curriculum asks for its presence in the education of newly 

arrived pupils. A third conclusion set out in the study is that newly arrived pupils want 

more intercultural elements in their education, to seek understanding and increased 

knowledge on issues relating on cultures and identities. 
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perspektiv 
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1 Inledning 

Under oktober månad 2015 tog Sverige emot fler asylsökande än någonsin tidigare - sex 

gånger fler än bara några månader innan. I siffror räknat sökte under 2015 totalt ca 163 

000 människor asyl i Sverige, varav ca 35 400 kom som ensamkommande flyktingbarn. 

En jämförelse med tidigare flyktingkriser från exempelvis Balkankriget visar att det 

under 2015 kom ungefär dubbelt så många som det gjorde under Balkankriget.1 Då, 

liksom nu, ställer detta stora krav på det svenska utbildningssystemet, vid sidan om 

andra myndigheters ansträngningar att erbjuda ett värdigt och välkomnande mottagande 

av dessa människor. 

 

I Migrationsverkets publikationer hänvisas det särskilt till Sveriges ratificering av FN:s 

konvention om barns rättigheter, även benämnd Barnkonventionen, som ett 

grunddokument när det kommer till myndighetens och således Sveriges ansvar för 

asylsökande barns rättigheter i Sverige. Enligt Barnkonventionen har asylsökande barn 

när de väl kommit till Sverige samma rätt till skolgång och utbildning som andra barn i 

Sverige, något som kommunen som det aktuella barnet är placerat i ansvarar för.2  

 

I en väl citerad rapport från 2015 utgiven av Institutet för Näringslivsforskning (IFN), 

hävdas att en tredjedel av Sveriges tapp i den internationella PISA-mätningen kan 

förklaras av den ökade invandringen till Sverige.3 Invandring och integration har under 

lång tid också rankats som den enskilt viktigaste politiska frågan av svenska väljare4, 

vilket visar att situationen tycks beröra många samtidigt som lösningarna kräver tid och 

långsiktighet.  

 

Integreringen och de eventuella särskilda anpassningar av undervisningen för denna 

grupp av elever, är något som diskuteras flitigt när skolan nu står inför denna uppgift. 

Hur väl lyckas den svenska skolan i denna situation? Går det möjligen att se några 

generella mönster för när undervisningen gentemot denna grupp av nya elever i Sverige 

varit lyckosam och vilka faktorer beskriver nyanlända elever själva som särskilt 

framgångsrika i klassrummet?  

                                                 
1 Migrationsverket. ”Nästan 163 000 människor sökte asyl i Sverige 2015”. 2016-01-01. 
2 Migrationsverket. ”Barn i asylprocessen”, 2016-07-20. 
3 Heller Sahlgren, Gabriel. (2015). Invandringen och Sveriges resultatfall i PISA. Stockholm: Institutet 

för Näringslivsforskning (IFN Policy Paper 2015:71). S 7. 
4 Novus. ”Rapport: Viktigaste politiska frågan”, 2016-08-25. 
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Antagligen känner sig dessa elever tacksamma över möjligheten att få gå i svensk skola, 

att få uppleva trygghet och värme från skolpersonal och vänner samtidigt som 

situationen kräver anpassning till ett nytt språk och en ny kultur. Emellertid har den 

ansträngda flyktingsituationen och det faktum att stora elevgrupper med en 

jämförelsevis kortare utbildningsbakgrund än svenska elever börjat i den svenska skolan 

- satt än högre krav på en redan ansträngd skolorganisation.5 Förmodligen påverkar 

också detta nyanlända elevers uppfattning och förutsättningar att delta i undervisningen, 

i klassindelningar som dessutom möjligen upplevs som alltför stora och med lärare som 

inte har den tid eller möjlighet som krävs för att skapa relationer till sina elever. 

Flyktingbarn har förutom språkförbistringarna även oftare med sig olika former av 

trauman som kan påverka dessa elevers skolgång.6 

 

Denna studie riktar sitt fokus just på dessa nyanlända elevers upplevelser av den 

svenska skolan, framgångsrika lärstrategier i undervisningen och dessa elevers syn på 

sig själva och andra i den svenska skolan – i en annars konfliktfylld och komplex 

internationell krissituation. Uppsatsens problem är med anledning av detta fokus 

relevant för såväl elever som yrkesverksamma inom skolan, i synnerhet för 

samhällskunskapslärare vars uppgift just är att diskutera och ventilera aktuella 

samhällsfrågor i klassrummet. De sex elevernas upplevelser som skildras och diskuteras 

i denna uppsats representerar en av många bilder som är värda att lyftas fram, inom ett 

område som har stort utrymme inom samhällskunskapsämnets centrala innehåll.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Denna studie syftar till att belysa nyanlända elevers upplevelser av att delta i 

gymnasieskolans språkintroducerande introduktionsprogram. Fokus ligger på att söka 

finna potentiella framgångsfaktorer som eleverna beskriver som särskilt framgångsrika 

när det kommer till undervisningsmetoder, lärstrategier och relationen till lärare, vuxna 

och andra elever på skolan.  

 

Uppsatsens huvudfråga blir således denna: Vilka faktorer bidrar till framgångsrika 

lärsituationer för nyanlända elever på Introduktionsprogrammet språkintroduktion?  

                                                 
5 Jämför Obondo, Margaret A, Lahdenperä, Pirjo och Sandevärn, Pia i Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, 

Eva (red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2016. S 182f. 
6 Bunar, Nihad, Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan, 

Vetenskapsrådet, Stockholm, 2010. S 8f.  
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Med anledning av studiens begränsade omfattning krävs dock att frågan specificeras 

ytterligare. Utifrån uppsatsens sociokulturella och interkulturella perspektiv ämnas 

därför fokus riktas gentemot följande underfrågor: 

 

• Vilken betydelse har kollektiva processer för inlärningen hos nyanlända elever? 

• Vilken betydelse har interkulturella inslag i utbildningen för nyanlända elever? 

 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen är indelad utifrån olika kapitel och avsnitt. Uppsatsen består i huvudsak av 

tre delar som totalt omfattar sju kapitel. Dessa delar innefattar inledning, huvudtext och 

slutsats. I inledningen ges en introduktion till problemområdet och dess aktualitet som 

ligger till grund för uppsatsen. I inledningen återfinns även uppsatsens syfte och 

frågeställningar (1.2). Därefter följer en redogörelse för relevant bakgrundsinformation 

(2.1-2.2) som är till gagn för läsarens förståelse av studiens forskningsområde, samt en 

presentation av centrala begrepp (2.3)  som återkommande diskuteras i texten. I det 

tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska perspektiv innehållande en redogörelse 

över tidigare forskning och dess anknytning till arbetets syfte (3.1), två perspektiv på 

lärande (3.2) och studiens analytiska ramverk (3.3). Vidare presenteras och diskuteras i 

det fjärde kapitlet bland annat studiens metodval (4.1), urvalsprocess (4.2), 

hänsynstagande till de forskningsetiska principerna (4.4). Inom detta kapitel följer även 

en kort presentation av intervjupersonerna (4.5). I uppsatsens resultatkapitel presenteras 

studiens resultat från intervjuerna (5.1-5.7), tematiserade utifrån intervjuns behandlade 

områden. Uppsatsen avslutas genom analys och diskussion (6.1-6.2) innehållande en 

presentation om studiens ämnesdidaktiska relevans (6.3) samt en redogörelse för 

studiens slutsatser. 
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2 Bakgrund 

Nedan presenteras relevant bakgrund till studieområdet, inom vilken en kortare 

presentation görs om säkerställandet av nyanlända elevers rätt till utbildning (2.1) och 

om den kulturella förändring som Sverige genomgått som förändrat synen på 

mångkultur (2.2).  

 

2.1 Säkerställandet av nyanlända elevers rätt till utbildning 

Frågorna rörande nyanlända elevers utbildning och den svenska skolans utmaning att 

tillmötesgå dessa elevers behov, har under den senaste tiden fått ett allt större fokus i 

skoldebatten. Trots att nyanlända elever har samma rätt till utbildning som svenska 

elever visar emellertid alltfler rapporter att detta inte tillmötesgås på ett tillfredställande 

vis. Att nyanlända elevers utbildning brister i kvaliteten i relation till de uppställda 

riktlinjerna är något som såväl Myndigheten för skolutveckling, Skolinspektionen som 

Vetenskapsrådet visat på. Den främsta anledningen till detta anses av dessa aktörer vara 

den generellt låga kunskapsnivån kring nyanlända elevers rättigheter och 

huvudmannens och rektorers skyldigheter och ansvar gentemot denna grupp av elever, 

genom hela styrkekedjan från huvudman till lärare.7 

 

Den låga kunskapen om nyanlända elever har enligt Skolinspektionen lett till många 

allvarliga konsekvenser för denna grupp av elever, däribland nedanstående: 

 

• Nyanlända elever får inte den utbildning de har rätt till. 

• Gemensamma riktlinjer, kompetensutveckling och diskussion i kommunerna om hur 

undervisningen ska organiseras och bedrivas gentemot gruppen nyanlända elever saknas ofta. 

• Liten hänsyn tas till elevernas bakgrunder, förutsättningar och behov i rutinmässiga indelningar i 

förberedelseklasser som ofta är avskilda från övrig utbildning och övriga elever. 

• Studiehandledning sker ej på elevernas modersmål i tillräcklig utsträckning. 

• Skolpersonal saknar i hög utsträckning kunskap om nyanlända elevers rätt till utbildning. 

• Nyanlända elever upplever att de inte blir visade respekt och hänsyn för sina olika bakgrunder.8 

 

Vid sidan om dessa utmaningar som främst riktar sig mot nyanlända elever, riskerar 

ytterligare aspekter rörande ökade skillnader i studieresultat mellan olika skolor, 

                                                 
7 Kaya, Anna, Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter, 1. uppl., Natur & Kultur, 

Stockholm, 2016. S 16. 
8 Skolinspektionen. Utbildning för nyanlända elever - rätten till en god utbildning i en trygg miljö. 

Stockholm, 2009. 
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socioekonomiska villkors betydelse och skolsegregering att spela stor roll även för 

nyanlända elever. Som Anna Lund och Stefan Lund konstaterar hamnar nyanlända 

elever i allt högre grad i redan invandrartäta skolor, som redan är särskilt utsatta när det 

kommer till låga skolresultat. Med anledning av detta menar Lund och Lund vidare att 

de nyanlända eleverna här riskerar att drabbas av en dubbel utsatthet då de anländer i 

miljöer av redan försämrade skolprestationer och i en situation av ökad segregation.9 

 

Efter myndigheters och andra aktörers anmärkningar på hur utbildningen gentemot 

denna grupp av elever brister i sitt genomförande, har en rad utredningar och 

kvalitetsgranskningar tillsatts i syfte att åstadkomma förbättringar av utbildningen för 

nyanlända elever. Från att ha varit en jämförelsevis okänd elevgrupp, har ett ökat fokus 

på dess aktualitet ändå lett till en rad förändringar gentemot synen på denna grupp med 

strävan att öka kunskaperna om nyanlända elevers skolgång. En i raden av förändringar 

som genomfördes i samband med denna översyn var exempelvis att benämningen 

nyanlända elever från och med den 1 januari 2016 skrevs in i skollagen. I skollagen 

återfinns sedan dess kravet på genomförandet av en inledande bedömning av den 

nyanlända elevens kunskaper innan eleven placeras ut i en klass. I och med 

förändringen har även begreppet förberedelseklass skrivits fram i skollagen.10 

 

Med bakgrund av detta kan det fastslås att den omorganisation som skett av svensk 

skola i och med problematiken rörande särskilda anpassningar för gruppen nyanlända 

elever som huvudsakligen vuxit fram ovanifrån, är ett nytt fenomen som fått 

uppmärksamhet först på senare tid.  

 

2.2 Från målet om kulturell enhet till anammandet av det 

mångkulturella samhället 

Undervisning av nyanlända elever och särskilda anpassningar med anledning av denna 

grupp är emellertid inget nytt fenomen i Sverige. Flyktingströmmar och mottagande av 

människor från andra länder med anledning av internationella krissituationer och krig 

har för Sveriges del länge varit ett faktum, som också lär ha fått implikationer för 

undervisningen i skolan.  

                                                 
9 Lund, Anna & Lund, Stefan (red.), Skolframgång i det mångkulturella samhället, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2016. S 15. 
10 Kaya, Anna, Att undervisa nyanlända: metoder, reflektioner och erfarenheter, 1. uppl., Natur & Kultur, 

Stockholm, 2016. S 22f. 
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Utdrag ur dessa erfarenheter beskrivs av Gilda Kästen Ebeling i inledningen till boken 

En bra början: mottagande och introduktion av nyanlända elever. Kästen Ebeling delar 

här in bemötandet av nyanlända i två huvudsakliga epoker: Assimileringspolitiken och 

Invandrarpolitiken. I litteraturen hävdas att Sverige fram tills 1960- och början av 1970-

talet drivit en hård assimileringspolitik gentemot minoriteter och övriga som önskade bli 

en del av det svenska samhället, med fokus på att försvenskas för att bli fullvärdiga 

medlemmar av det svenska folkhemmet. Det var, enligt Kästen Eberling, först under 

1960- och 1970-talet som tanken om statens mål om social jämlikhet genom kulturell 

enhet började ifrågasättas och det mångkulturella samhället ses som något positivt.  

 

2.3 Centrala begrepp 

2.3.1 Nyanlända elever 

Med benämningarna nyanländ och nyanlända elever avses i denna uppsats elever som 

anländer nära skolstarten eller under sin skoltid, har ett annat modersmål än svenska och 

som inte behärskar det svenska språket. Dessa tre kriterier för att definiera gruppen 

används även av Nihad Bunar och Vetenskapsrådet.11 Inom området används dock 

ibland striktare definitioner av vilka som bör räknas till gruppen nyanlända. Exempelvis 

nämns i en proposition från 2014 att en person ska inte längre anses vara nyanländ 

efter fyra års skolgång här i landet12. Denna striktare definition är emellertid inte 

inräknad i denna uppsats användning av begreppet.  

 

2.3.2 Introduktionsprogram – språkintroduktion 

Eleverna som deltar i denna studie går på gymnasieskolans Introduktionsprogrammet – 

språkintroduktion. Sedan 2011 års gymnasiereform Gy11 består den svenska 

gymnasieskolan av 18 nationella program och det som tidigare benämndes som 

individuella programmet (IV) består idag av fem introduktionsprogram. Bland dessa är 

det språkintroducerande introduktionsprogrammet idag det största till antalet elever. 

Med introduktionsprogram avses av Skolverket utbildning främst avsedda för elever 

som saknar behörighet till ett nationellt gymnasieprogram, men syftet är även att ge 

                                                 
11 Bunar, Nihad, Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska 

skolan, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2010. S 14. 
12 Basaran, Hülya, Nyanlända elever i mitt klassrum: språkutveckling med digitala resurser, 1. uppl., 

Gothia fortbildning, Stockholm, 2016. S 11. 
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eleverna stöd att ta sig vidare mot såväl fortsatta studier eller arbete.13 Skälet bakom att 

dela upp det tidigare individuella programmet till fem introduktionsprogram var strävan 

att kunna erbjuda tydligare studievägar och individanpassade utbildningar för dessa 

elevers olikartade behov.14 

 

2.3.3 Framgångsfaktorer 

Med framgångsfaktorer menas i denna uppsats generella förhållanden som utifrån 

elevernas upplevelser är till gagn för deras inlärning och kunskapsinhämtning i skolan. 

Begreppet framgångsfaktorer bör i detta sammanhang ses som ett beskrivande ord för 

den strävan som finns att utveckla utbildningen och öka dess kvalitet. Exempel på 

kvalitetsutvecklande framgångsfaktorer som benämns av Skolverket är bland annat att 

det råder en samsyn i förhållningssätt i skolan, att all personal på skolan tar gemensamt 

ansvar för de nyanlända elevernas välmående och lärande och att den pedagogiska 

personalen har kunskap och kompetens om nyanlända elevers lärande.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Introduktionsprogram, Skolverket, Stockholm, 2014. S 10. 
14 Skolverket, Språkintroduktion [Elektronisk resurs], Stockholm, 2016. S 10. 
15 Skolverket. ”Framgångsfaktorer organisering av undervisning”. 2017-01-07. 
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3 Teoretiska perspektiv 

Nedan presenteras tidigare forskning och dess anknytning till arbetets syfte (3.1), två 

perspektiv på lärande (3.2)  samt studiens analytiska ramverk (3.3).  

 

3.1 Tidigare forskning 

Nihad Bunar är professor på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid 

Stockholms universitet och har på uppdrag av Vetenskapsrådets utbildnings-

vetenskapliga kommitté sammanställt aktuell forskning rörande nyanlända elever och 

deras lärande. Publikationen Nyanlända och lärande gavs ut 2010 och har i huvudsak 

för avsikt att kartlägga hur omfattande forskningen kring denna grupp är, inom vilka 

discipliner den bedrivs och vad den huvudsakligen kommit fram till. I 

forskningsöversikten konstaterar Bunar dels att forskningen på området är omfattande 

och sträcker sig över breda områden som skolans organisation, maktordningar, 

identiteter, relationer mellan föräldrar och skolan till ämnet svenska som andraspråk. 

Dels konstateras samtidigt att olika typer av problemperspektiv hittills dominerat 

forskningen, oftast också med språkinlärningens ställning som huvudfokus. Denna 

forskningsöversikt knyter an till denna studies syfte genom att presentera aktuell 

forskning inom det område som också denna studie syftar till att ge bidrag till.16 

 

Anna Lund och Stefan Lund är båda docenter vid Linnéuniversitetet och fokuserar i den 

nyutkomna antologin Skolframgång i det mångkulturella samhället för hur elevers 

livsvillkor och kulturella identiteter interagerar med deras meningsskapande i 

skolvardagen. I antologin används fallstudier av elever för att utifrån deras perspektiv 

förklara de utmaningar nyanlända elever ställs inför vid introduktionen i svensk skola. 

På ett tematiskt tillvägagångssätt riktas i antologin fokus på föreställningar om etnicitet 

och kultur, faktorer för framgångsrik skolgång, förutsättningar för lärande och olika 

exempel på skolor som bedriver utbildning av interkulturell karaktär.17 Antologin tar 

upp många av de centrala frågeställningar som även denna uppsats har för anledning att 

ge bidrag till. 

 

                                                 
16 Bunar, Nihad, Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska 

skolan, Vetenskapsrådet, Stockholm, 2010. 
17 Lund, Anna & Lund, Stefan (red.), Skolframgång i det mångkulturella samhället, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2016. 
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Pirjo Lahdenperä och Eva Sundgren är båda professorer verksamma vid Mälardalens 

högskola och redogör utifrån ett organisations- och verksamhetsperspektiv i antologin 

Skolans möte med nyanlända för skolans utmaningar som den stora tillströmningen av 

nyanlända elever medfört. I antologin diskuterar Lahdenperä och Sundgren bland annat 

de förutsättningar och strukturer som påverkar nyanlända elevers vägar in i skolan, 

dessa elevers väg från förberedelseklass till ordinarie undervisning och grunderna i 

interkulturell pedagogik.18 Forskningen som presenteras har starka beröringspunkter till 

denna uppsats genom sitt fokus på nyanlända elevers situation och den process dessa 

elever går igenom under sin vistelse i den svenska skolan.  

 

3.2 Två perspektiv på lärande 

Nedan presenteras studiens teoretiska perspektiv och utifrån vilka studiens material och 

studieobjekt kommer att tolkas. De teoretiska perspektiven för denna uppsats utgörs av 

två ben, ett sociokulturellt perspektiv på lärande (3.2.1) och ett interkulturellt perspektiv 

på lärande (3.2.2).  

 

Det sociokulturella perspektivet lägger sitt huvudsakliga fokus vid kollektiva processers 

betydelse för  människors inlärning. Ett grundantagande inom det sociokulturella 

perspektivet är att människor aldrig enbart är individer utan är menade att leva i grupper 

och gemenskaper som sociala varelser. Enligt det sociokulturella perspektivet blir 

studiet av människor därför ointressant om vi inte också studerar hur människan agerar i 

relation till sin omkringliggande gemenskap, eftersom människan i grunden ses i ljuset 

av att vara ett flockdjur. Genom människans sociala behov påverkas vi därför i hög grad 

av vår omkringliggande gemenskap, men har också möjlighet att påverka gemenskapen 

genom vårt handlingsmönster och interaktion med andra människor. Med anledning av 

perspektivets fokus på människans sociala interaktion med sin omgivning gör sig 

perspektivet också lämpligt att användas för att tolka resultatet från studiens intervjuer, 

som till betydande del just behandlar elevers relation till sin omgivning och dess 

reaktioner.  

 

Inom det interkulturella perspektivet på lärande diskuteras hur pedagogiken bör hantera 

de kulturmöten som sker i skolan och i klassrummet, för att i så hög grad som möjligt 

                                                 
18 Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva (red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, 

Stockholm, 2016. 
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åstadkomma ömsesidighet, respekt och tolerans i mångkulturella miljöer. Ett 

grundantagande för perspektivet är betydelsen av lärarens personliga egenskaper och 

förmågor, som inbegriper alltifrån kognitiv medvetenhet, känslomässig förmåga och 

pedagogisk kompetens. Syftet med perspektivet är att möjliggöra interkulturalitet och 

öka förståelsen för människors olika kulturella uttryck. Denna ambition återfinns även 

som en central del av läroplanens övergripande värdegrund, och det interkulturella 

perspektivet bör i detta sammanhang ses som ett verktyg i åstadkommandet av denna 

ambition. Med anledning av att denna typ av kulturella möten har en central roll för 

såväl perspektivets utgångspunkter som för denna uppsats studieobjekt, gör den lämplig 

att använda också vid tolkandet av studiens intervjuer. 

 

3.2.1 Sociokulturellt perspektiv på lärande 

Sociokulturell teori eller sociokulturellt perspektiv på lärande förknippas framförallt i 

Sverige med professorn och skolforskaren Roger Säljö, vars teorier om lärande och 

utveckling fått en närmast dominerande roll på pedagogikutbildningarna vid många av 

landets institutioner, universitet och högskolor. Det sociokulturella teoretiska 

perspektivet står idémässigt nära de utvecklingsteorier som sedan tidigare framförts av 

Lev Vygotskij.19 Centralt för Vygotskijs utvecklingsteori är teorin om proximal 

utvecklingszon, eller zonen för närmaste utveckling, som syftar på avståndet mellan vad 

en elev kan klara av utan hjälp och vad samma elev kan klara av med hjälp av en mer 

erfaren person. Detta implicerar också att, i detta fall undervisning, bör ligga på en hög 

kognitiv nivå i kombination med stöttning från exempelvis ämneslärare för att elevens 

utveckling ska kunna främjas på bästa sätt.20  

 

En central utgångspunkt inom sociokulturell teori är den stora betydelsen som 

kommunikativa processer har för mänskligt lärande och utveckling. Med detta menas att 

individer utvecklar sina kunskaper och färdigheter först genom kommunikationen med 

andra. Genom kommunikation med andra människor blir individen varse om vad som är 

intressant och kan genom denna förståelse bilda sig en uppfattning om sin omvärld: 

 

Kunskaper och färdigheter … kommer från de insikter och handlingsmönster som byggts 

upp historiskt i ett samhälle och som vi blir delaktiga i genom interaktion med andra 

                                                 
19 Jämför Lindqvist, Gunilla (red.), Vygotskij och skolan: texter ur Lev Vygotskijs Pedagogisk psykologi 

kommenterade som historia och aktualitet, Studentlitteratur, Lund, 1999. S 72f. 
20 Kästen Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red.), En bra början: mottagande och introduktion av 

nyanlända elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. S 63. 
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människor. Med resurser i form av intellektuella och praktiska redskap, och genom att 

samspela med andra i olika kollektiva verksamheter, kan vi utnyttja de begränsade 

förutsättningar naturen gett oss som enskilda fysiska varelser med häpnadsväckande 

resultat.21 

 

Det sociokulturella perspektivet lägger vid sidan om kommunikation även stort fokus 

vid begreppet socialisation. Med den sociokulturella tolkningen av begreppet menas, 

enligt Säljö, det som sker när individen träder in i ett givet handlingsmönster, omfamnar 

de föreställningar och de kulturella samspelsmönster som förekommer i och genom 

kommunikationen. Understrykas bör dock att det sociokulturella perspektivet erkänner 

att miljöer kan se olika ut beroende på var man växer upp, och dessa skillnader får 

naturligtvis betydelser för hur människor i dessa olika miljöer tänker och föreställer sin 

omvärld. Detta är en bekräftelse, menar Säljö, på det sociokulturella perspektivets fokus 

på betydelsen av språkets, kulturens och sociala faktorers påverkan på individers 

tänkande och förståelse.22 

 

Ett annat centralt begrepp inom det sociokulturella perspektivet är begreppet mediering. 

Med mediering menas de fysiska liksom intellektuella/språkliga redskapen som står 

mellan människan och hennes omgivning. Detta antyder följaktligen att människan inte 

står i direkt kontakt med sin omvärld utan att människan är tvungen till att använda 

dessa olika typer av redskap för att hantera sin verklighet, även kallade människans 

sociokulturella resurser. Utan människans användning av dessa redskap har de inget 

värde, men genom användning fyller de plötsligt en funktion, en funktion som 

exempelvis kan vara att kommunicera med sin omvärld.23 

 

Det sociokulturella perspektivet lägger särskild kraft på vad som uppfattas vara det 

viktigaste medierande verktyget människan har - nämligen språket. Språket har, enligt 

Säljö, förutom sin utpekande och indikativa funktion, en kanske än mer intressant 

funktion, nämligen en semiotisk funktion. Detta begrepp beskriver den relation som 

finns mellan ett ord eller språkligt uttryck och det fenomen som ordet/uttrycket syftar 

på. Utifrån en sociokulturell förståelse av denna relation syftar språkliga uttryck inte 

enbart till en företeelse eller objekt, utan antyder och signalerar också en avsikt och 

betydelse. Enligt ett sociokulturellt perspektiv får det alltså betydelse vilka ord vi i en 

                                                 
21 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000. S 21f.  
22 Ibid. S 68f.  
23 Ibid. S 80ff. 
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given situation använder för att beskriva en händelse, eftersom det blottar vad vi vill 

förmedla och föra fram för budskap.24 

 

3.2.2 Interkulturellt perspektiv på lärande 

Forskning i och teorier om undervisning i klassrum med stora kulturskillnader går idag 

under många namn, däribland mångkulturell och interkulturell utbildning. Enligt 

författarna till kapitlet Interkulturell pedagogik i praktisk handling – utmaningar och 

möjligheter i litteraturen Skolans möte med nyanlända existerar det dock en skillnad 

mellan de två begreppen. Enligt Obondo m.fl. implicerar begreppet ”interkulturell” ett 

gränsöverskridande, ett skeende och en växelverkan i motsats till begreppet 

”mångkulturalism”, som närmast kan uppfattas beskriva ett tillstånd. Denna beskrivning 

av skillnaden mellan begreppen gjordes för övrigt ursprungligen i Europarådets 

definitioner, när dessa begrepp först användes i ett betänkande från regeringen år 

1983.25 

 

Enligt Obondo m.fl. kännetecknas interkulturell pedagogik ofta av aspekter rörande 

lärares personliga egenskaper och förmågor. Författarna lyfter fram tre viktiga 

beståndsdelar i detta:  

 

a) kognitiva aspekter – medvetenhet om de kulturella skillnaderna i fråga om 

uppfattningar och tolkningar samt lärarnas reflektioner om den egna och barnens kultur 

samtidigt som essentialism undviks.  

 

b) känslomässig förmåga – personliga färdigheter, motivation, attityder och förmågor. 

Positiva attityder till andra kulturer är också nödvändiga, såsom empati, nyfikenhet och 

respekt…  

 

c) pedagogisk kompetens – intentioner, uppträdande och pedagogiska handlingar, vilket 

innebär att läraren kan arbeta med mångkulturella/interkulturella aktiviteter med barn och 

föräldrar och förbättra och utveckla den mångkulturella undervisningens kvalitet…26 

 

                                                 
24 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000. S 84f. 
25 Obondo, Margaret A, Lahdenperä, Pirjo och Sandevärn, Pia i Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva 

(red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2016. S 184f. Jämför Lorentz, 

Hans (red.), Mångkulturell folkbildning: pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle: slutrapport 

från forskningsprojektet Mångkulturell bildning – om lärande och liv i folkbildningens värld 2003-2005, 

Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2006. S 43. 
26 Obondo, Margaret A, Lahdenperä, Pirjo och Sandevärn, Pia i Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva 

(red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2016. S 79ff. 
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Centralt för den interkulturella pedagogiken är således att söka etablera och skapa 

förtroendefulla sociala relationer med såväl elever som föräldrar och söka samarbeta för 

att uppnå en så inkluderande klassrumsmiljö som möjligt. Detta förutsätter även ett 

aktivt förebyggande arbete mot rasistiska föreställningar och diskriminerande attityder 

på skolan, vilket enligt den interkulturella pedagogiken inte minst bör ske i klassrummet 

genom att behandla eleverna som individer och söka skapa en heterogen miljö.27 

 

Målet för den interkulturella pedagogiken kan i mångt och mycket sammanfattas med 

att söka åstadkomma en process av kulturmöten där ömsesidighet och interaktion råder 

med syftet att skapa interkulturalitet och förståelse för varandra.28 Dessa ansatser tycks 

också delas i den värdegrund som uttrycks i Läroplanen för gymnasieskolan, även om 

inte mångkulturell/interkulturell pedagogik omnämns specifikt: 

 

Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i 

skolan utsättas för diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, könsöverskridande identitet eller uttryck, sexuell läggning, ålder eller 

funktionsnedsättning eller för annan kränkande behandling. Alla tendenser till 

diskriminering eller kränkande behandling ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och 

intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.29 

 

3.3 Studiens analytiska ramverk 

I litteraturen Intervju som metod upplyser Monica Dalen att ny insikt och förståelse 

utvecklas i mötet mellan existerande teori, egen empiri och forskaren. Detta tillskrivs 

den dialektiska aspekten av kvalitativ analys och kan enligt Dalen leda till att den 

existerande teorin vidareutvecklas.30 Utifrån denna ambition kommer följaktligen de 

tidigare presenterade teoretiska perspektivens utgångspunkter att tillämpas på studiens 

resultat i syfte att söka fastslå i vilken grad de teoretiska perspektiven kan anses stämma 

överens med den bild som kommer fram ur intervjuerna. Denna framställning kommer 

därefter att presenteras och diskuteras under uppsatsens analys- och diskussionskapitel 

                                                 
27 Obondo, Margaret A, Lahdenperä, Pirjo och Sandevärn, Pia i Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva 

(red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2016. 186f. 
28 Lorentz, Hans (red.), Mångkulturell folkbildning: pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle: 

slutrapport från forskningsprojektet Mångkulturell bildning – om lärande och liv i folkbildningens värld 

2003-2005, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2006. S 44. 
29 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 

Stockholm, 2011. S 5. 
30 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015. S 35. Jämför 

Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 

2004. S 98f.  
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(6.1-6.2) med förhoppningen om att ny kunskap erhållits som ett resultat av denna 

process. 

 

I analys- och diskussionskapitlet kommer de teoretiska perspektivens grundläggande 

antaganden och centrala begrepp vidare att vara vägledande för framställningen.  
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4 Metod och material 

Nedan presenteras och diskuteras studiens metodval (4.1), urvalsprocess (4.2), 

intervjuer (4.3), och forskningsetiska principer (4.4). Inom detta kapitel följer även en 

kort presentation av intervjupersonerna (4.5).  

 

4.1 Metodval 

Denna studie grundar sig på kvalitativ forskningsmetod i form av enskilda fältintervjuer 

med elever. Staffan Stukát poängterar i litteraturen Att skriva examensarbete inom 

utbildningsvetenskap att det är av stor vikt att det är forskningsproblemet som styr 

metodvalet och inte tvärtom. Stukát beskriver den kvalitativa metoden som sprungen ur 

de humanistiska vetenskaperna och lyfter fram dess karaktär som nära besläktad med 

hermeneutiken och fenomenologin inom filosofin. Enligt Stukát är det viktigaste för 

forskare inom denna tradition inte att generalisera, förklara och förutsäga utan i första 

hand att tolka och förstå. Ett grundläggande synsätt inom kvalitativ forskning är enligt 

Stukát således att anamma ett holistiskt perspektiv om kunskap, uppfattningen att 

helheten är mer än summan av delarna.31 

 

Denna studie bygger på sex nyanlända elevers upplevelser av etableringen i den svenska 

skolan och framgångsrika faktorer för lyckade lärsituationer i undervisningen. 

Avgörande inom ramen för intervjuerna var därför att söka genuin förståelse utifrån 

elevernas egna perspektiv, då detta var av stor vikt för att svara på studiens 

forskningsfrågor om vilka betydelser kollektiva processer och interkulturella inslag har 

för deras inlärning.  

 

Stukát nämner att kvalitativa undersökningar används för forskning inom många och 

breda områden, alltifrån etnografiska studier och främmande kulturers religiösa- och 

ekonomiska föreställningar till studier med ett mer fenomenografiskt angreppssätt. 

Inom fenomenografin intresserar man sig exempelvis för vad och hur elever lär sig i 

skolan, i motsats till hur mycket.32 

 

                                                 
31 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2011. S 36. 
32 Ibid. S 37f. 



  
 

16 

Fältintervjuerna genomfördes på intervjupersonernas, i detta fall elevernas, hemmaplan 

som var skolan. Detta var till gagn för intervjuns genomförande eftersom den 

intervjuade då får chans att uppleva den omkringliggande miljön som trygg och lugn.33 

Förhoppningsvis kan detta bidra till att intervjupersonen känner sig bekväm i sin roll 

som intervjuad, vilket i sin tur minskar risken för att svaren blir påverkade av yttre 

faktorer och att svaren i högre grad kan antas vara korrekta. 

 

4.2 Urval 

Såväl Staffan Stukát och Monica Dalen upplyser om att urvalsprocessen är en särskilt 

viktig del i kvalitativ intervjuforskning. Stukát redogör för att det huvudsakligen finns 

två sätt att genomföra urval – att antingen göra undersökningen på hela gruppen som för 

tillfället studeras, en så kallad populationsundersökning, eller på en del av gruppen, och 

då görs en så kallad urvalsundersökning. Stukát menar dock vidare att det i de flesta 

fall, av tids- och kostnadsskäl, är nödvändigt att välja ut en del av gruppen och sedan 

låta denna del få representera helheten. Här i ligger problematiken, och utgångspunkten 

är att få denna utvalda del att utgöra ett representativt stickprov. En annan utmaning är 

att peka ut vilka egenskaper inom gruppen som kan vara av intresse - exempelvis kön. 

Här menar Stukát att det är rimligt att välja ut stickprovet efter hur sammansättningen i 

totalgruppen ser ut.34 Dalen lyfter i sammanhanget samtidigt fram att antalet 

informanter inte bör vara för stort då genomförandet av intervjuer och dess bearbetning 

är en tidskrävande process, samtidigt som det insamlade materialet behöver vara 

tillräckligt stort för att ligga till grund som underlag för tolkning och analys.35 

 

Av tidsskäl begränsades urvalet i denna studie till sex elever. Det är ett förhållandevis 

litet antal, men samtidigt i mitt tycke tillräckligt stort för att utgöra grund som underlag 

för tolkning och analys. Antalet tillåter mig att kunna se vissa mönster i responsen 

samtidigt som det är ett hanterbart antal inom ramen för den tid och de resurser som 

finns tillgängliga för studien. Jag bestämde mig tidigt i processen för att också försöka 

göra en uppdelning på grundval av kön, eftersom det kan finnas anledning att tro att just 

kön kan vara en intressant aspekt i analysen. För att åstadkomma ett så representativt 

                                                 
33 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2011. S 45. 
34 Ibid. S 64f. 
35 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015. S 35. Jämför 

Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 

2004. S 58. 
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urval som möjligt gällande denna aspekt hade visserligen varit att intervjua fler pojkar 

än flickor, eftersom gruppen pojkar är betydligt fler i gruppen nyanlända elever. Trots 

detta valde jag ett urval på tre killar och tre tjejer med anledning av det redan 

begränsade antalet och svårigheten att, om jag inte skulle göra detta, dra några som helst 

slutsatser om eventuella könsskillnader. Hade jag med andra ord valt att enbart intervjua 

en eller två tjejer av sex totalt, vilken egentligen vore mer representativt urval sett till 

gruppen totalt, hade jag senare i processen gått miste om en, i mitt tycke, viktig 

kontrollmekanism. Denna kontrollmekanism som det könsuppdelade urvalet utgör, är 

således motiverad för att senare kunna utesluta att resultaten beror på kön och inte 

någonting annat som exempelvis undervisning. 

 

Valet av gymnasieskola gjordes av tids- och resursskäl. Frågan jag ställdes inför här var 

hur representativiteten påverkades huruvida jag valde en gymnasieskola med ett 

introduktionsprogram som var nära mig geografiskt, långt ifrån mig eller om jag skulle 

välja att genomföra intervjuerna på elever från flera gymnasieskolor. Efter att ha vridit 

och vänt på det ett antal gånger konstaterade jag att denna grupp av elever oftast inte 

själva valt på vilken skola de ska gå, utan nästan uteslutande har blivit placerade på den 

skola som har möjlighet och resurser att ge dem plats och utbildning. Det fanns med 

andra ord ingen anledning för mig att tro att elevsammansättningen inom denna grupp 

skulle se annorlunda ut på en annan skola längre bort. Efter att jag fått klartecken från 

rektorn på skolan om att intervjua elever i enlighet med studiens syfte, förde jag vidare 

samtal med programledaren på programmet om studiens genomförande. På skolan går 

jämförelsevis många nyanlända elever och utbildning för dessa har bedrivits under en 

längre tid.  

 

Fokus behövde nu istället riktas mot hur urvalet på själva skolan skulle gå till. För att 

intervjun skulle bli lyckad behövde i alla fall minst ett kriterium ställas på 

intervjupersonerna, och det gällde språket. Intervjupersonerna behövde ha tillräckliga 

kunskaper i svenska för att i huvudsak kunna förstå innebörden av vad det var jag 

frågade dem om i intervjusituationen. Detta kriterium redogjorde jag för i samtal med 

programledaren på skolan som i sin tur informerade mig om att klassindelningarna i 

huvudsak var gjorda på grundval av språkfärdigheter hos eleverna. För att på förhand 

kunna försäkra mig om att de tilltänkta intervjupersonerna skulle förstå mina frågor 

valde jag därför att besöka de klasser som förväntades ha bättre språkkunskaper. Att 
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klassindelningarna var gjorda på detta sätt försäkrade mig också om att 

elevsammansättningen i de klasser jag planerade att besöka, inte borde påverka 

representativiteten hos gruppen nyanlända elever. Intervjuerna gjordes under en period 

på två dagar efter att ha besökt tre olika klasser, som jag rekommenderats att besöka i 

samråd med programledare och lärare grundat på respektive elevgrupps genomsnittliga 

språkfärdigheter.  

 

Väl hos eleverna i klasserna fick jag möjlighet att redogöra för den studie jag hade för 

avsikt att genomföra, och frivilliga elever fick sedan chans att delta som 

intervjupersoner i studien om de uttryckte intresse. Denna situation var helt avgörande 

och det som potentiellt hade störst risk, i min mening, att påverka representativiteten 

gentemot gruppen nyanlända elever i studien. Väl i klassrummet gjordes således inte 

urvalet slumpvis, utan tvärtom kan hävdas att de elever som aktivt valde att delta 

möjligtvis kan skilja ut sig från den totala gruppen nyanlända elever av olika 

anledningar. Eftersom urvalet gjordes efter elevernas aktiva val att delta, kan det 

påverka utfallet på så vis att dessa elever av olika anledningar möjligen i högre grad än 

andra var språkligt aktiva, mer benägna att söka kontakt med andra och således kanske 

överlag mer positiva till utbildningen generellt. Om och i så fall hur detta kan ha 

påverkat utfallet går givetvis enbart att spekulera kring, och samtidigt som detta kan ha 

påverkat utfallet hade jag av forskningsetiska skäl varken möjligheter eller ambitioner 

annat  än att stå fast vid frivilligheten i att delta i intervjuerna.  

 

4.3 Intervjuer 

Staffan Stukát redogör för att intervjuer är bland de viktigaste och det vanligaste 

arbetsredskapet för en forskare som ägnar sig åt denna typ av forskning. Dock finns det, 

menar Stukát, många olika sätt att genomföra forskningsintervjuer på och dessa skiljer 

sig från exempelvis medieintervjuer inom journalistiken. För forskningsintervjun är 

kraven andra och större, och till skillnad från medieintervjuer behöver forskaren i högre 

grad specificera på vilket sätt intervjun ska genomföras och vilken grad av spelrum man 

ger de personerna som för tillfället ska intervjuas. Stukát skiljer här mellan 

strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Med strukturerade intervjuer menas att 

intervjuaren i hög grad följer ett fastställt intervjuschema i den ordning som frågorna är 

uppställda och där de formuleras precis så som de är nedskrivna. Denna typ av intervju 

kan ibland kallas standardiserad forskningsintervju och skiljer sig egentligen inte 



  
 

19 

nämnvärt från en enkätundersökning, bortsett från att bortfallet kan förväntas bli lägre 

vid en kvalitativ intervju. Fördelen med strukturerade intervjuer är dock att svarens 

jämförbarhet ökar, då intervjupersonerna ställts exakt samma frågor. Dock bör det 

konstateras, menar Stukát, att svaren i strukturerade intervjuer generellt sett inte blir 

riktigt ärliga och sanningsenliga, och frågorna kanske inte kan förstås av alla.36 

 

Vad som kännetecknar de mer ostrukturerade intervjuerna är att intervjuaren vet vilket 

område som ska behandlas men väljer att presentera frågorna för den intervjuade i den 

ordning som situationen inbjuder till. Ofta sker detta med hjälp av någon form av 

checklista över teman och ämnen som ska täckas in, och svaren som ges följs upp 

individuellt. Syftet med denna intervjuteknik är således att få en så djup information 

som möjligt om det som diskuteras, och Stukát upplyser om att detta tillvägagångssätt 

lämpar sig väl när det behövs kompenseras för språkliga svårigheter. Den mer 

ostrukturerade intervjutekniken benämns ibland också som semistrukturerad intervju, 

och ger möjlighet för intervjuaren att komma längre och nå djupare.37  

 

Av dessa olika intervjutekniker har jag valt att använda mig av en mer semistrukturerad 

metod, framförallt på grundval av studiens studieobjekt38, nyanlända elever. Denna 

intervjugrupp kan inte förväntas ha full kännedom om det svenska språket eftersom 

gruppen i de flesta fall enbart vistats i Sverige under en kortare tid. Att i en sådan 

situation förvänta sig att nyanlända elever fullt ut förstår mina formuleringar och frågor 

i exakt den ordningsföljd som de står i intervjuguiden, är för mig inte rimligt. Det är 

möjligt att det kan finnas skäl för mig att vid olika tillfällen omformulera frågorna, eller 

ställa olika typer av följdfrågor för att intervjupersonerna bättre ska uppfatta frågorna. 

En annan aspekt är också att jag redan från början har ett överläge gentemot 

intervjupersonerna, i egenskap av min högre ålder, behärskande av det svenska språket 

och det faktum att jag leder själva intervjun. Att anpassa frågeställningarna för att 

eleverna ska förstå dem bättre kan i ett sådant läge möjligen bidra till att den intervjuade 

upplever sig säkrare och bemöts med större respekt i intervjusituationen.  

 

                                                 
36 Stukát, Staffan, Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 

2011. S 43.  
37 Ibid. S 44. 
38 Jämför Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber ekonomi, 

Malmö, 2004. S 44f. 
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Monica Dalen upplyser även i litteraturen Intervju som metod att det kan spela en viktig 

roll att intervjuaren börjar med frågor som ligger i periferin till de samtalsämnen som 

ska diskuteras – och som får intervjupersonen att må bra och känner sig avslappnad. 

Detta för att de centrala och viktigaste frågeställningarna inte ska komma som en chock 

för intervjupersonen utan komma som en naturlig del av samtalet. På samma sätt 

upplyser Dalen om att de sista frågorna under intervjun måste vara av en mer generell 

karaktär, vilket också kan bidra till den intervjuade personens välmående under hela 

intervjun.39 

 

4.4 Forskningsetiska principer 

För denna typ av studie som befinner sig inom det humanistisk-samhällsvetenskapliga 

området och behandlar studiet av människor är det viktigt att ta hänsyn till de etiska 

riktlinjerna som finns tillgängliga för denna typ av forskning. Inför denna studie har 

därför Vetenskapsrådets forskningsetiska principer från 2002 tagits i beaktande. 

 

Vetenskapsrådet är en myndighet vars uppgifter består av att dela ut medel till svensk 

forskning och agera rådgivare till regeringen. Vad som gör rådet relevant även för en 

studie som denna, beror på att rådet också har ett generellt ansvar över etiska frågor 

relaterade till forskning. Vetenskapsrådet talar i detta sammanhang i sina riktlinjer om 

ett grundläggande individskyddskrav, som kan säkerställas genom beaktning till fyra 

huvudkrav, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Nedan följer en kort presentation av dessa samt en redogörelse av på 

vilket sätt dessa krav beaktats inför studien.  

 

• Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna och de som 

berörs av studien om studiens syfte och innehåll, samt att deltagande i studien är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas under processens gång.  

 

Hänsyn till detta krav har tagits på flera sätt. Eleverna informerades om detta vid besök i 

de olika klasserna och slutligen delgavs de enskilda intervjupersonerna denna 

information direkt i anslutning till intervjun precis innan den skulle genomföras. Vid 

några tillfällen ställde eleverna frågor kring detta och en dialog fördes kring studiens 

                                                 
39 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015. S 35. Jämför 

Ryen, Anne, Kvalitativ intervju: från vetenskapsteori till fältstudier, 1. uppl., Liber ekonomi, Malmö, 

2004. S 48f. 
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genomförande, vilket ytterligare stärkte min uppfattning om att intervjupersonerna tagit 

emot och förstått informationen. Ingen av eleverna valde emellertid att avbryta 

intervjun. 

 

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna i en studie behöver ge sitt samtycke till 

att deltaga i den aktuella studien som genomförs. För personer under 15 år gäller 

inhämtning av samtycke från förälder/vårdnadshavare. Rådet informerar även 

om att samtycke i vissa fall, då undersökningen inte behandlar frågor av privat 

eller etiskt känslig natur, kan inhämtas från exempelvis skolledning, lärare och 

arbetsgivare.  

 

I denna studie har hänsyn till detta krav tagits genom att intervjupersonerna inför 

intervjun muntligen tillfrågades om deras samtycke. Då samtliga intervjupersoner var 

över 15 år krävdes alltså inte att samtycke inhämtades från förälder/vårdnadshavare. 

Även om samtycke ej krävdes från skolledare och lärare på grund av 

intervjupersonernas ålder, tillfrågades ändå rektor, programledare och lärare för de 

aktuella klasserna muntligen om sitt samtycke inför studien. Detta gjordes för att skolan 

i detta fall var en tredje part och för att garantera för de ansvariga på skolan att studien 

gjordes med deras godkännande. I samband med frågan om samtycke fanns också 

möjlighet för programledaren och lärarna för de aktuella klasserna att uttrycka sin 

mening om den eventuella känslomässiga eller privata lämpligheten för eleverna i de 

aktuella klasserna att deltaga i studien. Anledning till att jag i detta fall gav 

programledaren och lärarna denna möjlighet är vetskapen om att många nyanlända 

elever har varit med om svåra trauman som de möjligtvis inte vill eller av 

känslomässiga anledningar kan berätta om. Hur elever reagerar på frågor av denna 

studiens karaktär, trots att de väljer att delta i studien, är något som jag saknar 

kännedom om men som den aktuella läraren kan ha större vetskap om.  

 

• Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter som deltagare i en intervju 

lämnar ska ges största möjliga konfidentialitet och att uppgifterna behandlas, 

lagras och avrapporteras på ett sådant sätt så att utomstående försvåras att 

identifiera enskilda individer.  
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Hänsyn till detta krav har varit särskilt viktigt eftersom studien innehåller delar som kan 

uppfattas vara av privat och etiskt känslig natur. Kravet har först och främst 

tillgodosetts genom att jag skrivit under en förbindelse om tystnadsplikt (sekretess) 

beträffande denna typ av uppgifter i studien. För att svara upp mot kravet har 

intervjupersonernas namn, liksom benämnda lärare, orter och dylikt under arbetets gång 

noterats med fingerade namn för att säkerställa att intervjupersonernas identitet förblir 

anonym. Allt undersökningsmaterial har också förvarats på säkert sätt så att inga 

utomstående fått del av uppgifterna.  

 

• Nyttjandekravet innebär att allt insamlat material enbart få användas till det 

specifika forskningsändamålet. Uppgifterna får därför inte lämnas ut till tredje 

part, som kommersiellt bruk eller icke-vetenskapliga ändamål.40 

 

Hänsyn till detta krav togs genom att intervjupersonerna informerades om att deras 

deltagande och att studiens insamlade material enbart skulle användas för 

forskningsändamålet och inte lämnas ut till tredje part på något sätt.  

 

4.5 Elevpresentation 

Samuel är en 16-årig kille som är uppvuxen i Serbien med sin familj. I Serbien började 

han skolan när han var 9 år men säger själv att han enbart gick i skolan en kort period. 

Han anlände till Sverige i slutet av 2009 och väl i Sverige har han både spenderat tid i 

skolan och ute på arbetsplatser på praktik. Till Sverige anlände han med sin familj som 

utöver honom själv består av hans fyra systrar samt hans mamma.  

 

Almira är en 17-årig tjej uppväxt i Kuwait med sin mamma från Kuwait och pappa från 

Syrien. Hon anlände till Sverige med sitt syskon år 2014 och väntar på att återförenas 

med sin pappa som förväntas komma till Sverige inom kort. Hon har tidigare 

utbildningsbakgrund från Kuwait där hon gick i skolan från ung ålder tills det att hennes 

familj flydde till Sverige. 

 

Alexander är en 17-årig kille född och uppvuxen i Afghanistan med sin familj. Han kom 

som ensamkommande flyktingbarn och beskriver att han gått i skola i Afghanistan från 

                                                 
40 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, Vetenskapsrådet, 

Stockholm, 2002. 
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första årskursen till det att han flydde. Han har inte haft kontakt med sina föräldrar 

sedan han flydde. 

 

Emma är en 17-årig tjej född och uppvuxen i Afghanistan med sin familj. Hon anlände 

till Sverige under 2015 med sin mamma. I Afghanistan gick hon periodvis i skolan men 

beskriver tiden som tuff eftersom tjejer förbjöds gå i skolan och vistas ute bland andra.  

 

Mikael är en 15-årig kille född och uppvuxen i Syrien där han tidigare gått i skola i nio 

år. Han kom ensam till Sverige under 2015.  

 

Sara är en 16-årig tjej ursprungligen från Palestina men uppvuxen i Syrien med sin 

familj. Hon anlände till Sverige under 2009 med hela sin familj. Hon beskriver att hon 

gått i syrisk skola i perioder men att den fick avbrytas på grund av konflikter och krig i 

närområdet där hon bodde.   
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5 Resultat 

Nedan följer resultatet från studiens intervjuer, tematiserade utifrån intervjuns 

behandlade områden (5.1-5.7). Namnen på intervjupersonerna och benämnda lärare ur 

personernas skildringar är fingerade. I vissa fall har även ortsnamn och identifierbara 

platser avkodats, i syftet att skydda personernas identitet. 

 

5.1 Tidigare skolgångs betydelse 

Redan tidigt i intervjuerna framkommer en viss skillnad mellan tjejernas och killarnas 

skildringar av sin tidigare skolgång. Denna period av elevernas liv är inget som 

pojkarna lägger särskilt stor vikt vid, bortsett från att de fick avbryta skolgången i 

samband med flytten till Sverige. Alexander och Mikael nämner exempelvis att de gått 

oavbrutet i skolan till det att de anlände till Sverige och lyfter vid några tillfällen upp 

utbildningen i deras hemländer som en faktor till att de har det förhållandevis lätt i 

skolan jämfört med andra. Detta är särskilt tydligt ur Alexanders skildring: 

 

[J]ag kunde engelska, och det tycker jag att det hjälpte mig att kunna lära mig ett nytt 

språk och…jag hade utbildning från mitt hemland så det är ganska lättare för mig att 

förstå och så. Men ja…dom som inte kan jag tror det är ganska tufft. 

 

Vad som däremot är utmärkande för tjejernas upplevelser av den tidigare skolgången är 

att den för alla upplevdes som mer eller mindre brokig, problematisk och som en 

övervägande tuff period. Almira lyfter visserligen fram att hon har mycket nytta av sina 

engelskkunskaper men att undervisningen i Syrien var uppdelad mellan tjejer och killar, 

med lärare som inte bemötte eleverna med respekt: 

 

Första gången det var inte lätt, för du kan inte förstå vad dom säger… men för mig inte så 

mycket svårt för jag kan tala engelska, det var hjälp … [I] Kuwait, vi bara tjejer i skolan, 

och vi har inte pojkar i skolan. Vi studerar alla ämnen men lärarna har inte respekt… och 

samtidigt dom slår dig. 

 

Emma är den elev i studien som allra starkast skildrar sitt intresse för studier, och som 

därför möjligen påverkades allra mest när hon, på grund av sitt kön, inte tilläts gå i 

skolan i sitt hemland: 
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[F]lickor och kvinnor får inte gå i skolan. De kan inte… [I] Afghanistan … jag släppte 

skolan, jag grät hela tiden. Jag tycker mycket om skolan, men jag fick inte gå i skolan och 

jag fick inte ha vilka kläder på mig som jag ville. Jag fick inte träffa andra människor och 

jag var tvungen att ha min mamma eller min farbror, en vuxen med mig hela tiden. 

 

För Emma påverkade dessa erfarenheter också hennes första tid i skolan och det tog ett 

tag innan hon hade förstått att hon faktiskt var i Sverige. Hon beskriver den första tiden 

i Sverige som stressig och känslomässig: 

 

[J]ag var lite stressad för jag tänkte på förr… när jag var i Sverige, första dagarna, jag 

kunde inte, jag trodde att jag var i Afghanistan, också. På natten drömmer jag att jag är i 

Afghanistan, och jag är rädd. Ibland jag gråter, men efter ett par dagar, efter ett par 

månader så gick det bra. 

 

5.2 Faktorer för framgångsrik undervisning 

I intervjuerna framkommer av samtliga elever att språket uppfattas som den viktigaste 

faktorn för att de överhuvudtaget ska kunna förstå undervisningen. Även här går det att 

identifiera någorlunda tydliga skillnader mellan tjejerna och killarna i studien när det 

kommer till vilka generella faktorer eleverna själva uppfattade som viktiga för deras 

inlärning i skolan.  

 

Både Alexander och Mikael lyfter fram att arbetsron i klassrummet är avgörande för 

deras kunskapsinhämtning, medan Samuel upplevde att det var den totala mängden tid 

som han väl var i skolan, till skillnad från att han var ute på praktik, som varit 

avgörande för hans kunskapsinhämtning. För killarna verkar det alltså som om de 

fysiska aspekterna spelade en större roll för deras förutsättningar för lärandet än vad det 

gjorde för tjejerna – som i högre grad lyfter fram relationen till lärarna och respekten 

mellan elever och till lärare som det absolut viktigaste. Nedanstående citat kommer från 

Mikael, men skildrar en återkommande bild av de tre killarnas svar på vad de anser är 

viktigast för ett bra lärande i skolan: 

 

Först är det språket man måste kunna, svenska/engelska, och sen matte/idrott och så, man 

måste kunna. Det måste vara lugnt på lektionerna, inte skrika och så på andra som jobbar. 

Det är viktigt. 

 

Almira och Emma lyfter här fram att de önskar större utmaningar från utbildningen, 

samtidigt som alla tre tjejer lägger stort fokus på lärarens betydelse för deras inlärning. 
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Emma uttrycker särskilt att hon upplever att eleverna på Introduktionsprogrammet 

behandlas annorlunda jämfört med andra elever, som hon uppfattar får bättre utbildning: 

  

Jag tycker att vi [på Introduktionsprogrammet], vi har inte så mycket och viktiga saker.. 

Vi göra inte mycket, när jag såg andra elever gå till skolan i nian eller åttan… dom har 

fler ämnen och bra metod för att lära dom, till exempel matte vi fick bara boken och själv 

läsa och sen varje vecka vi får prov. Eh… ingen förklara för oss, ingen, men dom får 

mycket och hjälper dom för varje kapitel… Vi har bara svenska och en gång i veckan 

matte. Jag tror inte det räcker.  

 

5.3 Lärarna 

Eleverna visade sig, av förståeliga skäl, ha många tankar och åsikter om lärare. Detta är 

givetvis inte särskilt konstigt med tanke på att de har en central roll i skolan och som 

också framkommer av elevernas berättelser är de av yttersta betydelse för deras 

skolgång. Vad som var återkommande i samtliga elevers berättelser var de egenskaper 

som de tillskrev ”bra lärare”. De var hjälpsamma, snälla, roliga och lugna – men 

framförallt lyftes det upp att bra lärare hade tid för eleverna, eller rättare sagt, såg alla 

elever: 

 

Det gäller att [läraren] vill lära sig att hjälpa andra … som har det svårt och det du vet … 

En dålig lärare … inte typ bryr sig nåt och du vet, eller att dom bara hjälper andra men 

inte den som inte kan. Jag tycker att det ska vara likadant, ska du hjälpa han så ska du väl 

hjälpa han. Det ska vara lika … Ibland finns det såna där som förklarar på ett bättre sätt 

… till exempel när jag gick i grundskolan … jag hade en lärare men jag förstod inte så 

mycket på matten, men så hade jag en annan lärare … och då förstod jag. (Samuel) 

 

Betydelsen av att kunna förklara långsamt och på ett bra sätt är något som återkommer i 

mångas svar. Alexander nämner även andra strategier som han menar hjälper honom att 

förstå lärarna bättre, som man för övrigt i teoretiska termer skulle kunna förklara med 

anammandet av ett mer holistiskt angreppsätt: 

 

[D]et är två lärare som jag har som lär ut nu i vår klass. En av dom … när han skulle 

förklara nånting så det är jättefort … och man uppmärksammar det inte. Det går för fort 

… och en av dom förklarar ganska långsamt och bra, och man förstår liksom … och han 

förklarar bara budskapet, inte hela sidor. Det blir lättare att uppfatta.  
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Vid intervjuerna framkom det dock att eleverna överlag var mer benägna att beskriva 

lärare som de upplevde som dåliga, vilket inte sällan verkar grundas på lärarnas ovilja 

att dela ut betyg. Detta blev särskilt tydligt av svaret från Emma: 

 

Dåliga lärare förklarar inte mycket men förväntar sig mycket. De ger inte betyg heller. 

Jag frågade en lärare och hon sa ”inget betyg”, jag blir jättebesviken och ledsen. Nu 

tycker jag att historia är äckligt … Jag sa ”varför, jag läste mycket om första och andra 

världskriget, jag kan förklara för dig från tavlan och skriva mycket, varför jag inte fick 

betyg när jag läste mycket och förstod mycket?”. Hon sa ”Nej, det räcker inte och du 

skriver inte med egna ord”. Vi har inte så mycket egna ord, svenska är nytt språk för oss. 

 

Här är det tydligt att något möjligen blivit fel i kommunikationen mellan läraren och 

eleven Emma. Som redogörs av Emma kan en situation som denna göra att elevens 

intresse inför ett helt ämne påverkas, av anledningar som egentligen verkar härröras till 

språkförbistringar och oförståelse kring vad som förväntas av eleven. Citatet visar dock 

på den stora betydelse som läraren har för undervisningen och för elevens lust att lära. 

 

5.4 Framgångsrika skoluppgifter 

Förståeligt nog uttryckte många av eleverna att de inte specifikt kunde hävda att vissa 

typer av uppgifter var mer framgångsrika än andra, vilket också hade att göra med vilket 

ämne de för tillfället läste. Något som däremot återkommer i samtliga av killarnas svar 

och hos Almira är betydelsen av uppgifter som går ut på att jämföra textmaterial med en 

kursbok. Värt att poängtera i sammanhanget är att elevernas svar här beskriver deras 

upplevelser av hur uppgifterna såg ut när de kände att de lärde sig mycket utav dem. Det 

är alltså inte samma sak som att de faktiskt lärde sig, vilket är en fråga som möjligtvis 

lärarna i det här fallet bättre hade kunnat svara på. Elevernas svar är här också grundade 

utifrån deras erfarenheter av undervisningen, och kan ju inte heller förväntas att ha 

kännedom om hur andra typer av uppgifter hade kunnat se ut och i vilken mån de hade 

lärt sig något från dem.  

 

Som Alexander förklarar upplever han att uppgifter som både består av en textmassa 

eller egen uppgift och en uppgiftsbok är fördelaktigt. Uppgiften, menar han, ska också 

vara konstruerad på ett sådant sätt som triggar elevens egna kreativitet och intresse: 

 

Uppgifter som har med boken att göra. Liksom som man själv försöker hitta … Nånting 

som kommer och får förklaring. Uppgifter det måste vara två olika, en boken och en man 
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själv tänker på. Och sen en uppgift från läraren, han eller hon måste ge en uppgift som … 

absolut att han ska ha svaret … fast liksom försöka att eleven som hittar den. 

 

Många av eleverna lyfter också fram uppgifter som är av karaktären av att söka svar, 

som särskilt framgångsrika. Mikael kommer in på detta när jag bad honom att beskriva 

en uppgift som han lärt sig särskilt mycket från, men är något som även kommer fram i 

Samuels och Almiras berättelser: 

 

[D]et var första gången när jag skulle skriva om Irland. Jag lärde mig … många ord som 

jag skulle skriva, jag började skriva och så … man skulle läsa mycket, skriva. (Mikael) 

 

När vi brukar få papper så kommer det direkt, att söka svar och sånt på boken … då 

tycker jag det är lättare, sen svenska också, man lär sig mer. (Samuel) 

 

Det är bra när man jämför text med bok. Och jobba med laptop, jag tycker det är jättebra. 

Det är bättre än att vi alla dagar kommer med en bok … [Genom datorn har jag lärt mig] 

svenska och religion. (Almira) 

 

Vid dessa tillfällen framkommer det att dessa typer av uppgifter huvudsakligen använts 

i undervisningen av svenska, vilket säkerligen då stämmer överens med de uppgifter 

eleverna fått till sig av lärarna i ämnet. Vad som också framkommer här, vilket är 

intressant, är att det verkar ha varit gynnsamt för eleven att svenskundervisningen skett i 

en ämnesövergripande karaktär vilket fått positiva sidoeffekter för inlärningen även i 

andra ämnen som SO/Samhällskunskap, geografi och religion. 

 

5.5 Kollektiva processers betydelse för inlärningen 

Vid intervjuerna framkom av samtliga sex elever att de huvudsakligen lär sig bäst 

tillsammans med andra, även om individuella uppgifter också varit till hjälp vid enstaka 

tillfällen. Hur lär sig då eleverna bäst tillsammans och hur beskriver de betydelsen av 

denna kollektiva process för inlärningen? I huvudsak förklarar eleverna att de i 

diskussion med andra kunnat förstå fenomen mer detaljerat genom att ha tagit del av 

andras beskrivningar och förklaringar. Några elever nämner även att andra kan vara till 

stor hjälp när de inte själva förstår vad läraren säger, genom att de andra eleverna som 

talar samma språk vid behov kan översätta det läraren säger. Detta uttrycker såväl 

Almira som Mikael när jag frågar dem om de lär sig bäst på egen hand eller tillsammans 

med andra: 
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Med varandra, för att vi kan hjälpa varandra, samtidigt jag kan inte förstå vad dom säger, 

lärare, ”vad betyder det?”. Kompis hjälper mig … För jag förstår inte lärarn, då kan jag få 

översatt från min kompis. (Almira) 

 

Nej, mina kompisar är bättre. Dom kan översätta. (Mikael) 

 

Eleverna i intervjuerna verkar lägga stor vikt vid den hjälp de kan få av sina vänner och 

klasskamrater i undervisningssituationer, genom utbyte av information och erfarenheter. 

Alexander är den som kanske tydligast beskriver denna erfarenhet: 

 

Det är självklart så att när man sitter och diskuterar … så det är ganska lättare och man 

kan förstå mer då, att man delar information. För alla tänker ”det är självklart, vi vet 

allting”, fast det är inte så, det finns många som vet mer än oss och.. när många sitter och 

pratar, delar erfarenheter och information … kanske vi inte vet, så det är bra att man byta 

med varandra.  

 

En något annorlunda bild framkommer dock när jag ställer frågan om de generellt 

upplever att de lär sig mer från läraren (1-1) eller från sina kamrater. Syftet med denna 

fråga var just också att söka ta reda på hur stor del av tiden de vistades i skolan som de 

upplevde att de fokuserade på läraren respektive sina vänner. Samuel uttrycker sig på 

följande vis: 

 

Läraren, för man brukar inte prata om, mycket med kamrater och sånt om skoluppgifter, i 

så fall är det bara ibland. Annars med lärare pratar man ju mycket mer då. 

 

Alexander, Almira, Sara och Emma menar att det är en kombination av läraren och 

kompisarnas delaktighet som gör att de lär sig bättre och önskar således inte separera 

varken lärarens eller kompisars bidrag i lärprocessen som det viktigaste. Emma 

upplever exempelvis att hon såväl lär sig genom diskussion med kompisar som med 

läraren, men efterfrågar samtidigt mer utav sådana inslag i undervisningen: 

 

[I]bland man måste diskutera med kompisar eller lärare. Och jag tycker vi har ingen … 

till exempel … vi måste bli bättre på svenska, vi måste prata, vi aldrig prata framför 

tavlan, till exempel en artikel, vi skriver, i Afghanistan det alltid är så, exempel när man 

ska lära sig engelska som nytt språk så ska man skriva en artikel, en dialog, sen ska man 

prata framföra alla för att bli bättre. Och förklara vad vi skrivit i vår berättelse … man 

blir bättre på att prata … och man förstå vad andra tänker och du kan ge åsikt. 
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Här blir den kollektiva processens betydelse för Emmas inlärning oerhört tydlig. I sin 

berättelse skildrar hon inte bara betydelsen av diskussion med andra som en viktig del 

utan också de vinster som detta bidrar med, genom bemötandet av kritik och åsikter från 

andra. I berättelsen ges vi också en inblick över hennes tidigare skolgångs betydelse 

genom de paralleller hon drar till undervisningsmetoder hon upplevde som lyckade från 

sitt hemland. Värt att notera i sammanhanget är det faktum att hon, utifrån sina 

erfarenheter, tycks jämföra utbildningskvaliteten mellan Afghanistan och Sverige. 

Beklagligtvis, för den svenska utbildnings del, tycks hon dock i detta avseende föredra 

den afghanska utbildningen framför den svenska.  

 

5.6 Interkulturella inslags betydelse för inlärningen 

I intervjuerna framkommer det att fem av sex elever spontant inte upplever att 

undervisningen i Sverige tar hänsyn till deras hemländers kultur och traditioner. Syftet 

med denna fråga var att undersöka hur eleverna upplever att undervisningen innehåller 

interkulturella inslag – något som alltså verkar ges ett begränsat utrymme i 

undervisningen enligt eleverna.  

 

Alexander är den eleven som upplever att utbildningen ändå innehåller vissa 

interkulturella inslag, även om det inte sker så ofta: 

 

[N]är det är nånting om liksom påsk eller jul och så i Sverige … brukar [läraren] fråga 

”hur ska ni fira i Afghanistan?”. Vi firar inte jul fast det är en annan sak som börjar i mars 

som vi kallar Navroz, och det är persiska länder som firar … Men inte så mycket, inte så 

ofta. Ibland man kan säga att när vi pratar, fast i klass vi är från Afghanistan, Syrien, 

Eritrea och ja, svenskar och så, och när vi pratar så … det kommer frågor från alla: ”hur 

ska vi se ut i ditt land?” 

 

Fem av sex elever (inkl. Alexander) uttrycker i varierande grad dock en efterfrågan på 

interkulturella inslag i undervisningen, för att öka den kulturella förståelsen och lära av 

varandra. Den som avviker sig från denna grupp är Almira. Hon upplever inte, utifrån 

frågeställningen ovan, att utbildningen innehåller interkulturella inslag, och dess 

förekomsts eventuella påverkan för utbildningen har hon ingen särskild åsikt om: 

 

Nej, och jag bryr mig inte om ifall dom gör det eller inte. Men det är bra om alla vet vad 

som händer i Kuwait för ibland tror en del att det är nåt fel, och då kan jag förklara. 
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Mikael intar på ett liknande sätt en ointresserad hållning inför frågan, även om han 

uttrycker behovet av andra att möjligen lära sig mer om hans kultur: 

 

Nej inte så mycket … Kanske dom behöver lära sig! Jag vet redan hur det är. 

 

De övriga i intervjun skulle emellertid vilja se mer utav de interkulturella inslagen, och 

menar på att det skulle kunna lära dem mer även om svensk kultur. Detta är särskilt 

tydligt ur Samuels berättelse:  

 

Nej det brukar vi inte göra, men det skulle också vara kul om man kunde föra lite och så, 

men det brukar inte hända så … Men många kommer från hela världen i princip, det är 

det som är kul, för då får man höra lite hur det är där och så får man berätta om sig själv 

och så … då lär man sig … asså, du kanske inte visste det men sen vet du ju hur det går 

till, så då får man lite tankar du vet. Du kanske inte får göra det, du kanske får göra det. 

Att här i Sverige, är det såhär muslimer och det, och då får man inte göra det här och typ 

svenskt då får man göra så här och typ i andra länder, då får man mer.. så här typ. 

 

Här lyfter Samuel fram betydelsen av fler interkulturella inslag i undervisningen för att, 

i detta fall, öka förståelsen för elevernas olika religiösa och kulturella bakgrund. Att få 

chansen att diskutera kulturskillnader är något som också Emma skulle vilja se mer av i 

undervisningen: 

 

[D]et är bra för att man, vi förstår den nya kulturen från Sverige och ni förstår nya 

kulturer från andra länder. Vi kan lära av varandra. 

 

5.7 Framtiden 

Inom denna del framkom jämförelsevis tydliga skillnader mellan tjejerna och killarna i 

intervjun. Generellt sätt, bör poängteras, hade eleverna höga mål för framtiden, där 

drömmarna framförallt kretsade kring arbeten med hög status och mycket pengar. Bland 

eleverna i intervjuerna hade samtliga killar höga mål. Samuels dröm var att bli en rik 

entreprenör med många affärer utan oro för pengar, Alexander önskade bli läkare likt 

sina föräldrar och Mikael advokat (och fotbollsspelare samtidigt). Med undantag för 

Emma som också hade planer på att bli läkare, hade de övriga två tjejerna, Almira och 

Sara, inte lika utstuderade mål för framtiden. För Almira och Sara var det viktigaste att 

få uppleva trygghet och säkerhet: 
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Jag är kvar i Sverige, jag kan inte vara i nåt annat land. Jag jobbar och har mitt liv …Mitt 

liv är bra, och jag har säkerhet [i framtiden]. Jag vill bli sjuksköterska, och jobba. 

(Almira) 

 

Jag har inga speciella mål, jag vet inte … Nåt bra jobb … Må bra. (Sara) 

 

Detta står i stark kontrast till hur exempelvis Mikael och Samuel uttryckte sig, om 

framtider med bra jobb och familj: 

 

Mitt mål är att jag ska bli advokat. Och fotbollsspelare samtidigt. Jag ska läsa fyra år efter 

gymnasiet … Jag tänker.. börja jobba. Köpa bil, skaffa körkort … gifta mig, skaffa familj 

… kanske jag kommer inte hinna. Men asså, det är svårt. Kanske det kommer inte gå som 

jag ville, men att.. det ska bli bra. Tacka Gud. (Mikael) 

 

Öppna lite affärer och sånt, med kläder …, lite att jag ska ha firmor och sånt, så jag tänkte 

att jag inte behöver jobba hela livet, utan ha mina affärer och … företaget och sånt … 

men jag tänkte jobba i Norge, får då kan jag komma mycket mer högre och snabbare till 

den nivå jag vill va och så. Så här med företag har jag alltid tänkt på att öppna det för jag 

vill göra det … Då skulle jag inte behöva tänka så mycket … För då har jag nått min nivå 

och mitt mål. (Samuel) 

 

För Emma tycks också planerna för framtiden vara väl utstuderade, som hon också 

säger sig vara beredd att offra mycket arbete för: 

 

Jag vill bli läkare. Jag vet att det är svårt men jag kämpar, jag försöker… Jag tycker att 

nästa år jag borde börja [allmänt gymnasie-] program, för jag kämpar mycket varje dag. 

När jag går hem studerar jag till klockan elva åtminstone, eller kanske tolv. Svenska och 

matte … Om jag inte börjar jag bli besviken för att, vad är skillnaden mellan mig som 

studerar mycket och dom som inte studerar? Jag vill inte vara kvar här ett år till … Jag 

vill plugga vidare, bli bäst. Bäst och bättre, bättre. Om tio år kanske jag är klar som 

läkare. Tre år på gymnasiet är lång tid för mig, med det spelar ingen roll.  
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6 Analys och diskussion 

6.1 Kollektiva processers betydelse för inlärningen 

Lärandet gynnas av arbete i par eller mindre grupper i klassrummet, där interaktionen 

mellan gruppdeltagarna kan leda till förhandlande om betydelser som gör att inflödet 

hamnar på en gynnsam nivå för inlärning … Som lärare bör man vara vaksam på att 

ämnesinnehållet inte förenklas och urvattnas. Det som gör det möjligt för 

andraspråkselever att genomföra krävande uppgifter är den stöttning de kan få av mer 

kompetenta personer i klassrummet, som lärare eller mer avancerade klasskamrater.41 

 

Resultatet visar på en bred samstämmighet mellan intervjupersonernas skildringar och 

det sociokulturella perspektivets fokus på den betydelse som kollektiva processer har 

för människors inlärning. Enligt det sociokulturella perspektivet, innebär bra 

förutsättningar för lärande, miljöer av social interaktion och kollektivt handlande. Därav 

benämningen kollektiva processers betydelse och intresset för densamma under detta 

avsnitt. 

 

Samstämmigheten låter sig inte enbart skildras genom att eleverna uttrycker detta själva, 

utan också genom konkreta exempel och återkommande koppling till denna betydelse 

genom hela intervjun. Flera centrala begrepp ur det sociokulturella teoretiska 

perspektivet går tydligt att förankra i elevernas skildringar av deras erfarenheter från 

undervisningen, och kanske allra tydligast går detta att finna i språkets betydelse som 

människans, enligt teorin, viktigaste medierande verktyg.42 I intervjun, och som också 

skildrats i uppsatsens resultatkapitel, belyser särskilt Alexander, Almira och Mikael 

detta när de lyfter upp sina tidigare kunskaper i engelska som en avgörande faktor för 

sin integrering in i den svenska skolan och inhämtandet av ny kunskap. Elevernas 

skildringar är här slående, eftersom de sätter ord på det faktum att de ser detta redskap 

som oerhört viktigt för deras kontakt med omvärlden och för sin möjlighet att verka och 

göra sig förstådda i det nya sammanhanget i den svenska skolan.  

 

Emma efterlyser fler av dessa inslag i undervisningen eftersom hon förmodligen har 

blivit införstådd i dess värde. Emma tycks för övrigt även ha blivit varse om den 

                                                 
41 Otterurp, Tore i Kästen Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red.), En bra början: mottagande och 

introduktion av nyanlända elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. S 64.  
42 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, Prisma, Stockholm, 2000. S 82.  
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proximala utvecklingszonens betydelse43 när hon i sina skildringar om sina erfarenheter 

från skolan ofta lyfter fram att hon känner behov av större utmaningar, vilket tyder på 

att hon möjligtvis är felplacerad i relation till hennes utveckling och/eller att skolans 

gruppindelningar gjorts på, för henne, fel grunder. Som också redogjordes för i 

metodkapitlet är den aktuella skolans gruppindelningar huvudsakligen baserade på 

utvecklade färdigheter i svenska, vilket för Emma kan vara ett hinder då hon uttrycker 

höga ambitioner även i ämnen som historia och samhällskunskap. Situationen för Emma 

ser således ut som så att hon placerats i sin grupp utifrån lärares bedömningar av hennes 

språkkunskaper, medans Emma ser bortom språket och söker intellektuella utmaningar 

rörande hennes ämneskunskaper – något som just gruppindelningen inte tar hänsyn till. 

Skolans strukturella sortering som förefaller premiera hennes språkutveckling i den 

introduktionsprocess som hon fortfarande befinner sig inom tycks möjligen således 

lämna hennes höga ambitioner och törst för större ämneskunskapsrelaterade utmaningar 

till senare skolformer, eller andra situationer utanför gruppen.  

 

En annan slutsats jag drar av intervjuerna är samtidigt att eleverna återkommande 

uppfattar att de tillfälligtvis erfarit lärare som, möjligen omedvetet, nonchalerar de 

svagare eleverna med störst behov av hjälp, till förmån för att hjälpa och handleda 

ambitiösa elever.  Denna bild framkommer inte minst väldigt tydligt från Samuels och 

Emmas berättelser, men som jag också fått uppfattning av från de övriga genom 

intervjuerna. Skälen till detta verkar dock inte vara självklara – har det möjligen med 

lärarnas motivation att göra, lärares uppfattning av de svagare eleverna som 

omotiverade (och bortom räddning), reaktionerna det triggar hos eleverna när de inte 

förstår innehållet, eller är det möjligen en kombination av dessa faktorer? Detta är 

intressant, eftersom om elevernas upplevelser faktiskt stämmer skulle detta kunna 

innebära avsteg från läroplanens riktlinjer om att alla lärare i skolan ska ge stöd och 

stimulans till alla elever så att de utvecklas så långt som möjligt och uppmärksamma 

och stödja elever som är i behov av särskilt stöd.44 Detta är särskilt intressant också med 

tanke på det faktum att forskning visar att lärares uppfattning om elevers potential för 

lärarande också påverkar elevernas prestationer.45 

 

                                                 
43 Kästen Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red.), En bra början: mottagande och introduktion av 

nyanlända elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. S 63. 
44 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 

Stockholm, 2011. S 10. 
45 Skolinspektionen, Framgång i undervisningen. Dnr 2010:1284. S 9. 
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För denna grupp av elever som i mer eller mindre grad upplevt att annat lands 

utbildningsinstitutioner, är inte minst begreppet socialisation intressant. Dessa elever 

träder, genom introduktionen in i den svenska skolan, in i ett givet handlingsmönster 

och de kulturella samspelsmönster som förekommer inom den svenska skolans värld - 

troligtvis mycket olika de skolmiljöer som eleverna sedan tidigare är vana vid. 

Instinktivt kan en anta att den svenska skolmiljön bör vara långt mer liberal, tillåtande 

och följaktligen kanske ostrukturerad än sin syriska och afghanska motsvarighet. Att 

dessa olika skolmiljöer också skulle vara olika p.g.a. Sveriges, Afghanistans och 

Syriens annorlunda kulturella handlingsmönster, är enligt den sociokulturella teorin 

heller inget konstigt.  

 

Sammanfattningsvis visar resultatet från intervjuerna av de sex eleverna som deltog i 

studien att kollektiva processer är helt avgörande för deras kunskapsinhämtning i 

skolan. Rent konkret visar sig detta genom den betydelse som eleverna tillskriver 

situationer som handlar om diskussion, bollandet av idéer, ge och ta emot kritik och det 

faktum att många elever lyfter fram vikten av språkets betydelse för deras kontakt med 

omvärlden. Resultatet visar att de teoretiska resonemang som framförts utifrån det 

sociokulturella perspektivet, i detta fall, tycks ha god förankring i verkligheten för dessa 

elevers inlärning. I enlighet med den ambition jag hade i början av uppsatsen att söka 

framgångsfaktorer för undervisningen, tycks det således som att en god start är att utgå 

ifrån dessa teoretiska utgångspunkter. Vid de tillfällen som eleverna givits möjlighet att 

beskriva situationer som de i sitt tycka fungerat väl och gett goda resultat, är det 

skildringar som grundar sig på det sociokulturella perspektivets centrala utgångspunkter 

– om social interaktion, fokus på språkutveckling, samarbete och lärsituationer i 

undervisningen som låter utmana elevers intellekt genom att ligga på rätt kognitiv 

nivå.46 

 

6.2 Interkulturella inslags betydelse i utbildningen 

I politisk, och i en generell samhällelig mening finns det en förhoppning om att skolan 

ska kunna laga glipor, till exempel ojämlika livsvillkor, i den sociala samhällsväven, det 

                                                 
46 Kästen Ebeling, Gilda & Otterup, Tore (red.), En bra början: mottagande och introduktion av 

nyanlända elever, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2014. S 63. 
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vill säga det samhälle som vi delar. Skolan skapar dock ofta, i realiteten, hinder och kan 

bidra till exkludering i stället för inkludering.47 

 

Den förhoppning om att söka förstå de interkulturella inslagens betydelse för nyanlända 

elevers inlärning fick sig något av en törn när det i intervjuerna framkom att fem av sex 

elever inte uppfattade att dessa inslag hade särskilt stort inflytande i utbildningen. 

Samtidigt som det på grund av detta onekligen blir svårt att dra slutsatser av dess effekt 

– visar resultatet istället på ett annat intressant faktum. Avsaknaden av de interkulturella 

inslagen i utbildningen är minsann förvånande. I studien var resultatet emellertid 

övertygande, och här verkar det verkligen som om den svenska skolan har något att 

arbeta vidare med.  

 

Som jag i denna uppsats bakgrundskapitel redogjorde för har Sverige och det svenska 

skolsystemet lång erfarenhet av mottagande av nyanlända elever. Den svenska skolan 

har under lång tid också hanterat interkulturella miljöer och från statlig nivå har det 

talats om interkulturell pedagogik och interkulturellt perspektiv från det att dessa 

begrepp användes i en statlig offentlig utredning redan från 1983 (SOU 1983:57).48 

Eleverna i intervjuerna föreföll emellertid att förstå innebörden av ett interkulturellt 

förhållningssätt och av resultatet visar det sig också att fem av sex elever önskar se fler 

interkulturella inslag i utbildningen.  

 

Utifrån det som Alexander redogör för i studien visar det sig också att läraren, väl vid 

anammandet av ett interkulturellt förhållningssätt, med små ansträngningar kan komma 

väldigt långt. För förståelsens skull är Alexanders skildring värd att presenteras igen: 

 

 [N]är det är nånting om liksom påsk eller jul och så i Sverige … brukar [läraren] fråga 

”hur ska ni fira i Afghanistan?”. Vi firar inte jul fast det är en annan sak som börjar i mars 

som vi kallar Navroz, och det är persiska länder som firar … Men inte så mycket, inte så 

ofta. Ibland man kan säga att när vi pratar, fast i klass vi är från Afghanistan, Syrien, 

Eritrea och ja, svenskar och så, och när vi pratar så … det kommer frågor från alla: ”hur 

ska vi se ut i ditt land?” 

 

                                                 
47 Lund, Anna & Lund, Stefan (red.), Skolframgång i det mångkulturella samhället, 1. uppl., 

Studentlitteratur, Lund, 2016. S 106. 
48 Lorentz, Hans (red.), Mångkulturell folkbildning: pedagogiska utmaningar i ett postmodernt samhälle : 

slutrapport från forskningsprojektet Mångkulturell bildning – om lärande och liv i folkbildningens värld 

2003-2005, Pedagogiska institutionen, Lunds universitet, Lund, 2006. S 43. 
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Exemplet ovan är en illustration för vad interkulturella inslag kan ha för betydelse i 

undervisningen, även om det inte är möjligt att dra några generella slutsatser p.g.a. de 

övriga elevernas svar på frågan om dess betydelse. Ändock får vi möjligen här en liten 

inblick i potentialen i denna typ av pedagogik, som bjuder in till samtal och diskussion 

om kulturskillnader som kan bidra till förståelse och interkulturalitet, ett 

eftersträvansvärt och centralt begrepp inom  detta perspektiv. Det tycks, utifrån 

Alexanders skildring, som om det skulle finnas mycket i en sådan situation att bygga 

vidare på för vidare samtal som också skulle kunna fungera som naturliga övergångar 

till vidare begrepp inom, exempelvis ämnet samhällskunskap.  

 

Det interkulturella perspektivet begränsar sig samtidigt inte enbart till att omfatta 

faktorer som kultur och identitet, utan som jag också redogjorde för i denna uppsats 

teorikapitel är en central utgångspunkt inom perspektivet att söka etablera och skapa 

förtroendefulla sociala relationer med elever och föräldrar i syfte att samarbeta för att 

skapa ett inkluderande klassrum. Vad gäller denna del har jag emellertid inte, utifrån 

mina möten med eleverna, funnit några tendenser som skulle föranleda mig att tro att 

detta inte skulle vara fallet. Utifrån den inblick i elevernas verklighet jag fick tillgång 

till genom deras skildringar av deras skolgång, drar jag slutsatsen att de mycket väl 

känner sig respekterade av elever och lärare, som de individer och den situation de 

befinner sig inom. Emma uttrycker sig visserligen många gånger kritiskt om de 

arbetssätt hon presenterats inför och det går möjligen att anta att hon känner visst 

missnöje med att vara kvar på introduktionsprogrammet – men exkluderad vore 

samtidigt inte ett korrekt begrepp för att sammanfatta hennes upplevelser. Elevgruppen 

visar i stort på en känsla av trygghet och ömsesidig respekt gentemot sina skolkamrater 

och lärare – möjligen till och med i högre grad än svenska elever. Bland eleverna hade 

alla någon form av tidigare studieerfarenhet från sina hemländer, som på ett eller annat 

sätt format dem och deras uppfattningar om skolans värld – med den gemensamma 

faktorn att de upplevde den tidigare skolgången som generellt mer strikt.  

 

Som framförts av Obondo m.fl. implicerar begreppet interkulturell ett 

gränsöverskridande,  en process snarare än ett tillstånd.49 Detta medför rimligen att 

processen drivs på och är medvetandegjord av läraren, vilket ger läraren ett 

huvudansvar. Dock kräver genomförandet av undervisning med interkulturellt 

                                                 
49 Obondo, Margaret A, Lahdenperä, Pirjo och Sandevärn, Pia i Lahdenperä, Pirjo & Sundgren, Eva 

(red.), Skolans möte med nyanlända, Första upplagan, Liber, Stockholm, 2016. S 184f. 
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förhållningssätt, som Obondo m.fl. vidare menar, tämligen höga förhoppningar på 

lärare. Många av lärarna ute på skolorna har dessutom utbildningar i grunden som 

möjligen inte alls inkluderat perspektivet som en del i det kursutbud lärarna fick del av. 

För anammandet av perspektivet, kräver för dessa lärare således att de fått del av det i 

efterhand, antingen via vidareutbildningar eller efter eget intresse.  

 

Slutligen bör det faktum att många av eleverna uttrycker en vilja till att öka sin 

förståelse för andra kulturer, inklusive svensk kultur, utifrån ett interkulturellt 

perspektiv tolkas som något väldigt positivt. Detta framkom framförallt ur Samuels och 

Emmas berättelser och tycker jag visar på att det finns stor potential att hämta för den 

interkulturellt intresserade. Här bör en ha i åtanke att svensk utbildning, genom hela 

grund- och gymnasieskolan, i en internationell jämförelse lägger betydande kraft och 

energi på att skolan ska genomsyras av jämlikhet, respekt för olikheter och förståelsen 

för olika identitetsuttryck. Elever som genomgått hela den svenska grundskolan innan 

de träder in på gymnasieskolan kan därför förväntas respektera och ikläda sig dessa 

grundläggande värderingar. Som däremot framgår av de nyanlända elevernas berättelser 

om sin tidigare studieerfarenhet tenderar detta fokus möjligtvis att ha lägre prioritet, 

vilket gör att en möjligen inte kan förvänta sig samma medvetenhet om dessa 

värderingar hos nyanlända elever.  

 

6.3 Ämnesdidaktisk relevans 

I Skolverkets styrdokument Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen 

för gymnasieskola från 2011, även kallad GY11, belyser stora delar av det centrala 

innehållet för ämnet Samhällskunskap betydelsen av kunskaper om kulturella 

identiteter, integration och samhällsförändring: 

 

• Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att 

människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap. 

• Globalisering och dess betydelse utifrån ett demokratiskt, ekonomiskt och politiskt perspektiv 

samt för individer, grupper och nationer. Analys av utmaningar som individen, nationen och 

jorden står inför i en globaliserad värld.50 

 

                                                 
50 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, 

Stockholm, 2011. ”Samhällskunskap”. 
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Som jag inledningsvis också redogjorde för är invandring och integration aktuell som 

den viktigaste politiska frågan bland svenska väljare.51 Detta i kombination med skolans 

utmaningar i och med den stora gruppen nyanlända elever, gör denna studies innehåll 

högrelevant som utgångspunkt för såväl elevdiskussioner inom ämnet samhällskunskap 

som för yrkesverksamma samhällskunskapslärare.  

 

Som jag påpekat i denna uppsats saknar många lärare tillräcklig utbildning för att känna 

sig förberedda inför uppgiften att bedriva undervisning med ett interkulturellt 

tillvägagångssätt, något som såväl forskning och implicit läroplanen efterfrågar för att 

öka förståelsen för människor från olika kulturer och traditioner. För ett antal år sedan 

fanns det möjligen valmöjligheter för lärare som specifikt önskade att arbeta på 

mångkulturella skolor med elever från olika bakgrunder, och likaså lärare som aldrig 

behövde reflektera över eventuella implikationer mångkulturella klassrum innebar. Idag 

är verkligheten en annan, och som forskningen också efterfrågar krävs särskilda 

anpassningar av undervisningen för att tillmötesgå de krav som nyanlända elevers 

inlärning kräver.  

 

Denna uppsats ämnar att, utifrån denna verklighet, ge ytterligare vägledning för 

framförallt samhällskunskapslärare – huvudansvariga inom ämnet inom vilket denna 

frågeställning diskuteras flitigt. I studien får såväl elever som yrkesverksamma ta del av 

sex nyanlända elevers egna skildringar över sina erfarenheter av svensk skola – av vilka 

lärdom och förståelse lärdom kan bildas om dessa elevers utmaningar i skolan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 Novus. ”Rapport: Viktigaste politiska frågan”, 2016-08-25. 
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7 Slutsats 

De slutsatser som går att fastställa utifrån denna uppsats är framförallt tre: (1) att det 

sociokulturella perspektivets fokus på kollektiva processer har stor betydelse för 

inlärningen hos nyanlända elever, (2) att dessa elever inser betydelsen av interkulturellt 

förhållningssätt men att (3) interkulturella inslagen i deras utbildning många gånger är 

frånvarande trots läroplanens fokus på dess betydelse. I analysen har det kunnat 

konstaterats att eleverna upplever att de huvudsakligen lär sig genom interaktion med 

varandra vilket också påvisats genomgående med hjälp av konkreta exempel ur deras 

erfarenheter från skolan. Eleverna stämmer in i det sociokulturella perspektivets 

återkommande engagemang för språkets betydelse för inlärning, då de genom sina 

berättelser skildrar hur de med hjälp av kunskaper i särskilt engelska haft stor hjälp att 

kommunicera med sin omvärld och lära sig svenska.  

 

För underlättandet av inlärningen hos eleverna visar det sig således att social 

interaktion, samarbete med andra elever och lärare samt uppgifter på rätt kognitiv nivå 

är centralt. För elevernas inlärning är en grundläggande beståndsdel även att lärarna på 

skolan visar eleverna respekt, i tillräcklig grad ger av sin tid i syfte att hjälpa eleverna 

nå högre resultat men som inte minst också utmanar elevernas intellekt genom 

intresseväckande uppgifter som bygger på att söka svar. Bland elevernas berättelser 

finns dock även tendenser som pekar mot att lärare möjligen tenderar att lägga sin 

huvudsakliga energi på starka elever. Detta skulle i så fall innebära avsteg från såväl 

läroplanens riktlinjer om att lärare ska hjälpa alla elever, som forskningens vikt vid 

betydelsen av lärares höga förväntningar på eleverna för deras kunskapsresultat.  

 

Eleverna i studien efterfrågar mer interkulturella inslag och har bred förståelse för den 

potential ett sådant förhållningssätt skulle kunna ha för deras inlärning. Då fem av sex 

elever redogör för att utbildningen utifrån deras perspektiv inte tar hänsyn till deras 

hemländers kultur och traditioner i undervisningen, är en annan slutsats av uppsatsen att 

utbildningen lägger litet fokus på dessa inslag. Detta är något förvånande med tanke på 

att utbildningen, introduktionsprogrammet språkintroduktion, huvudsakligen inriktar sig 

på undervisningen av nyanlända elever. Läroplanen lägger också stor vikt vid 

beaktandet av dessa perspektiv vid undervisningen av nyanlända.  
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Som konstaterades inledningsvis inom ramen för den tidigare forskningen har denna 

ofta analyserat undervisningen av nyanlända elever utifrån ett struktur-, identitets-, 

språkinlärnings- och mottagandeperspektiv, och har genom detta givit god bakgrund till 

den forskning som genomförts i denna uppsats. Genom denna uppsats fokus på 

framgångsfaktorer för nyanlända elevers inlärningsprocess utifrån en kvalitativ 

intervjumetod är förhoppningen emellertid att ytterligare forskning tillfogats detta 

område. För tillmötesgåendet av de utmaningar som den svenska skolan står inför i och 

med dessa nyanlända elevers behov av särskild anpassning i undervisningen, krävs 

forskning och ökad kunskap på flera nivåer. 

 

För att ytterligare stärka forskningen på området och för att söka än djupare förståelse 

för de  faktorer som påverkar nyanlända elevers inlärningsprocess vore det särskilt 

intressant som fortsatt forskning att inkludera också lärares och skolledares perspektiv 

på undervisningen av denna grupp elever. Som flera gånger poängterats i denna uppsats 

har dessa en  given nyckelroll  på skolan och som också skildras i uppsatsens 

resultatkapitel, för elevernas tillvaro. Genom sin vana av att undervisa och vägleda 

denna grupp av elever har  förmodligen dessa  betydelsefulla  erfarenheter väl värda att 

lyftas upp och delges också andra lärare och skolledare som står inför liknande 

utmaningar. En sådan forskning  skulle med fördel kunna bedrivas utifrån ett 

interkulturellt perspektiv, med tanke dess nytillkomna status i läroplanen och relativt 

outforskade mark.     
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide Elever 

 

 

Ankomsten till Sverige 
• Vilket land kommer du ifrån och när kom du till Sverige? 

• Kom du till Sverige ensam eller med någon familjemedlem/släkting? 

 

Etableringen 
• Har du gått i skolan tidigare i ditt hemland? Hur var de första dagarna i den 

svenska skolan?  

• Hur upplevde du att etableringen i skolan fungerade? Fick du bra kontakt med 

andra elever och lärare? Fick du hjälp av någon för att finna kontakter i skolan? 

 

Lärandesituationer 
• Vad anser du är viktigt för ett bra lärande i skolan?  

• Om du tänker tillbaka på en situation när du lärde dig något nytt i skolan, hur 

gick det till då? 

 

• Hur tycker du att en lärare ska vara? Lär du dig mer av vissa lärare? Varför är 

det så? 

• Ibland brukar man höra att det finns bra och dåliga lärare. Vad är det, enligt dig, 

som skiljer en bra lärare från en dålig? 

• Om du tänker på uppgifter som du fått av olika lärare som du lärt dig mycket av, 

vad gick dem ut på och hur såg de ut? 

 

• Skulle du säga att du lär dig bäst på egen hand eller tillsammans med andra? 

Varför tror du att det är så? 

• Upplever du att du lär dig mest av läraren (1-1) eller från dina kamrater runt 

omkring dig? 

• Finns det något utanför skolan som får dig att prestera bättre och sämre i skolan? 

Vad skulle det kunna vara?  

 

• Hur upplever du att undervisningen i skolan tar hänsyn till ditt hemlands kultur 

och traditioner? På vilket sätt?  

 

Framtiden 
• Vad har du för visioner/mål med dina studier? 

• Om du tänker 1 år, 5 år och 10 år framåt i tiden, var ser du dig själv då? Om allt 

gick precis som du ville, hur skulle ditt liv se ut då? 
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