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Sammandrag  
Syftet med min studie har varit att ta reda på vilka förutsättningar som legat till grund för en 

lyckad skolgång för pojkar som påbörjat sin andraspråksinlärning och skolgång i Sverige  

under högstadieåren. Det har även varit att ta reda på vilka faktorer informanterna själva ser 

som avgörande för sin skolframgång.  

I huvudsak har jag använt semistrukturerade intervjuer som kombinerats med ett 

frågeformulär, det vill säga en metodkombination.  

Informanterna för enkäten har varit 8 ensamkommande afghanska pojkar som kommit till 

Sverige i yngre tonåren och informanterna i intervjun har varit tre av dessa som lyckats 

synnerligen väl med sin skolgång i Sverige. 

Det mest avgörande resultatet för lyckad skolgång är uppmuntran och stöttning av lärare 

samt tillgång till bra och tydliggörande läxhjälp. Resultatet i studien visar också att pojkarna 

som har den mest lyckade skolgången i Sverige minns föräldrarnas förväntan på deras 

studieframgång. De har en stor drivkraft att vara bäst och att deras skolframgång ska leda till 

jobb så att de kan ge pengar till släktingar eller andra behövande.   

 

 Nyckelord:  

Ensamkommande barn, framgångsfaktorer, nyanlända, lyckad skolgång, afghanska pojkar.  
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1 Inledning   
År 2007 anlände 1264 ensamkommande barn som sökte asyl i Sverige och sedan dess har 

antalet ökat till närmare tre gånger så många. Enligt Migrationsverket (2013a) var det 3578 

ensamkommande asylsökande år 2012. Flertalet av dessa ungdomar är från samma land, 

Afghanistan. Kommunerna ansvarar för varje barns och ungdoms rätt till utbildning, och 

skolväsendet ska ta emot den nyanlända eleven senast en månad efter ankomsten till Sverige. 

För elever i grundskoleåldern är det vanligt att man som nyanländ får börja i en 

förberedelseklass, för att helst inom ett år gå vidare till en vanlig grundskoleklass. För elever 

i gymnasieåldern är det från och med hösten 2011 något av de fem individuella 

introduktionsprogrammen som gäller, och för de helt nyanlända ungdomarna handlar det 

främst om språkintroduktionsprogrammet (Hanberger et al 2012: 9,16). 

På den skola där jag bedrivit mina studier för denna uppsats har man sedan flera år tillbaka 

undervisat ensamkommande barn och ungdomar. Mottagande lärare bjuder alltid in till ett 

introduktionsmöte med den blivande eleven och dennes gode man för att få information om 

exempelvis skolbakgrund. Uppfattningen bland mottagande lärare i förberedelseklassen är att 

eleverna från Afghanistan generellt brukar uttrycka att de har en mycket knapp eller ingen 

skolbakgrund. 

Trots att de afghanska ungdomarnas förutsättningar från början sett dåliga ut har lärarna 

förvånats över deras generellt snabba inlärningsförmåga. Efter ett halvt till ett år i 

förberedelseklass går eleverna vidare in i en svensk klass eller vidare till gymnasiets 

introduktionsprogram beroende på elevens ålder och tillägnade svenskkunskaper.  

Det finns bland dessa elever några som har lyckas gå ut grundskolan efter endast ett par 

års skolgång med betyg i tillräckligt många ämnen för att komma in på något av de nationella 

gymnasieprogrammen, vilket borde vara en omöjlighet med tanke på hur lång tid det tar att 

tillägna sig ett skolspråk (Cummins 1981; Thomas & Collier 1997).  
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1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande studie är att ta reda på vilka faktorer som varit avgörande för 

informanternas skolframgång samt att också ta reda på vilka faktorer informanterna själva ser 

som avgörande.  

I min studie har jag sökt besvara följande forskningsfrågor: 

• Vilka förutsättningar har legat till grund för informanternas lyckade skolgång i 

Sverige? 

• Vilka framgångsfaktorer menar informanterna har varit mest avgörande för deras 

skolgång? 

2 Bakgrund 
Kapitel 2 presenteras i följande ordning: avsnitt 2.1 ensamkommande barn, avsnitt 2.2  
betygskrav och i avsnitt 2.3 tidigare forskning om lyckad skolgång. 

2.1 Ensamkommande barn  
De flyktingar som är under 18 år och kommer till Sverige utan vårdnadshavare går under 

benämningen ensamkommande barn. Enligt portalparagrafen, en tilläggsparagraf i 

utlänningslagen, ska fall som rör barn särskilt beaktas. I alla led i asylprocessen ska barnets 

bästa vägas in och man ska ta hänsyn till barnets hälsa och utveckling. Kraven för vad som 

ska betraktas som synnerligen ömmande omständigheter för att få uppehållstillstånd väger 

inte lika tungt för barnen som för vuxna (Migrationsverket 2013b). 

FN:s barnkonvention för barns rättigheter ligger till grund för införandet av 

portalparagrafen år 2006. Enligt barnkonventionen har alla barn rätt att vara med sin familj. 

Parallellt med asylprocessen hjälper de svenska myndigheterna till att hitta barnens föräldrar 

eller någon annan vårdnadshavare så att de kan återförenas. I första hand skall återföreningen 

ske i hemlandet, men om barnet har klassats som flykting, det vill säga har egna skydds- och 

flyktingskäl, kan familjen ansöka om att få återförenas i Sverige (Migrationsverket 2013c; 

Unicef 2013). 

2.2 Betygskrav 
För att vara behörig till ett nationellt yrkesprogram på gymnasiet fr.o.m. läsåret 2011/2012 

måste eleven ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och 

matematik samt ytterligare fem ämnen. För behörighet till de högskoleförberedande 
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programmen gäller betyg i ytterligare fyra ämnen , alltså sammanlagt tolv betyg (Skolverket 

2013a). 

Efter läsåret 2011/2012 var totalt 87,5 % av alla elever behöriga till något av de nationella 

yrkesprogrammen och totalt 86,5 % till de högskoleförberedande programmen. Av alla 

utlandsfödda pojkar som invandrat till Sverige efter år 2003 var det 49,8 % som var behöriga 

till för gymnasieskolans yrkesprogram varav ungefär hälften hade behörighet till de 

högskoleförberedande programmen (Skolverket 2013b). 

2.3 Tidigare forskning om framgångsfaktorer  
Jag presenterar i avsnitt 2.3.1 tidigare forskning om framgångsfaktorer som möjliggjort en 

lyckad skolgång. I avsnitt 2.3.2 beskriver jag en krismodell gällande flyktingars hälsa och hur 

olika faser kan påverka elevers inlärning och skolgång. Jag skriver i avsnitt 2.3.3 om 

forskning om goda möjligheter för andraspråkselever att tillägna sig ämnesundervisning. I 

avsnittet 2.3.4 presenteras forskning om motivation. 

2.3.1 Skolbakgrund 
I Cederbergs studie (2006) belyses förhållanden som mobiliserat eller begränsat skolgången i 

Sverige hos 12 kvinnor som kommit till Sverige i högstadieåldern, gått igenom svensk 

gymnasieskola och påbörjat högskolestudier. Kvinnorna, som inte var ensamkommande 

flyktingbarn, har i intervjuer gett svar på sina perspektiv på skolan och en framgångsrik 

skolgång.  

En framgångsfaktor är att de snabbt har kunnat använda svenska som kunskapsspråk, 

vilket kan förklaras med informanternas tidigare skolbakgrund som ”duktiga” elever i 

hemlandet med ett väl utvecklat förstaspråk med ämnesbegrepp som de kunnat överföra till 

svenskan (Cederberg 2006:208).  

2.3.2 Psykisk ohälsa och flyktingkriser 
En svårighet för informanterna i Cederbergs studie har varit avsaknaden av professionellt 

psykosocialt stöd vid depressiva tillstånd. Deras behov av stöd har inte tillgodosetts med 

hjälp av psykologer, kuratorer eller skolsköterskor, utan enskilda lärare har fått fungera som 

stödjande samtalspartners (2006:206 f.). 

Angel & Hjern (2004) beskriver en krismodell för flyktingskap i 6 olika faser där 

tidsförloppen är av mycket stor variation. I den traumatiska kris som följer i spåren av flykten 

inträder först fas 1 som innebär lättnad över att ha klarat av och överlevt den farliga flykten. 

Sorg och saknad är redan i denna första fas vanligt bland barnen. Lättnadsfasen åtföljs av 

överraskningsfasen, uppvaknandet i ett nytt samhälle med krav på anpassning av nya vanor 
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då motstridiga känslor uppenbaras och de gamla minnena tränger sig på. Det är vid den tiden 

vanligt med koncentrationssvårigheter i skolan. 

Den tredje fasen är desillusioneringsfasen, då flyktingen får insikt om sina begränsningar 

och att det tar väldigt lång tid att nå samma språkliga behärskning som på modersmålet. 

Känslor av otillräcklighet och kanske också hopplöshet kan infinna sig. Den fjärde fasen 

präglas av depressiv medvetenhet, då man blir medveten om alla svårigheter. Denna fas 

innebär ett slags vägval, där man antingen stagnerar och hamnar i en nostalgisk fixering eller 

väljer att konfrontera svårigheterna och anstränger sig att bli delaktig i det nya samhället. 

En försonande adaptation, är den femte fasen i flyktingkrismodellen. I den fasen kan man 

se positivt på de svenska vanorna men trots det stå för sitt kulturella arv. Man börjar få ett 

fäste i samhället. I denna fas kan det vara svårt att återvända till hemlandet. Den sjätte och 

sista fasen i flyktingkrismodellen, kritisk integrering, är en fas som många aldrig når fram 

till. Faktorer som spelar in är vid vilken ålder man kom hit, hur den sociala anpassningen och 

hanteringen av tidigare upplevelser påverkar individen. Denna fas präglas av kärlek till såväl 

det nya som det gamla landet (2004:32 ff.). 

Angel & Hjern (2004) beskriver de ensamkommande flyktingbarnen som en extremt utsatt 

grupp, som av olika skäl tvingats till en plötslig och lång resa, då de i de flesta fall fått lämna 

sina vårdnadshavare i hemlandet. Anledningen kan vara möjligheten att överleva, men minst 

lika ofta handlar det om möjligheten att få bättre framtids- och livsvillkor (2004:22 f.). De är 

tonåringar som förlorat sin sociala identitet och sin plats i vardagen vilket stör den utveckling 

de normalt är i färd med samtidigt som situationen kräver att de blir brådmoget vuxna. 

Förutom förluster och sorg tillkommer konfrontationen med människorna, språket och det 

nya landets kultur (Angel & Hjern 2004:30 f.).  

2.3.3 Anpassad undervisning 
I skolsystem som stratifierar elever efter skolprestationer påverkas de generella skolresultaten 

negativt (Skolverket 2009:32). Även Cummins (1996) menar att elever i utbildningsstrukturer 

med lågnivågrupperingar missgynnas eftersom det leder till låga förväntningar och låg 

undervisningskvalitet. Thomas & Collier (1997) menar att även hos eleverna själva sänks 

förväntningarna då de under längre tider skiljs ut från övriga i klassen. Trots att 

nivågruppering som undervisningsform inte finns med i de senaste årens läroplaner är det en 

undervisningsform skolor fortfarande använder sig av (Skolverket 2009:191). 

För att komma ifatt med det rörliga mål de enspråkiga kamraternas utveckling utgör 

behöver andraspråkseleverna delta i all undervisning på andraspråket och parallellt få stöd 
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och undervisning i modersmålet (Thomas & Collier 1997). För att uppnå bästa resultat 

behöver de även ämnesundervisning på modersmålet. Deras studie visar också att tvåspråkiga 

elever når bättre resultat i sociokulturellt stödjande miljöer där deras modersmål och 

livserfarenheter respekteras (Axelsson 2004:518–522). Tidigare svensk forskning (Skolverket 

2009:227) pekar också på att de elever som deltagit i modersmålsundervisningen, utan 

avbrott, har lyckats bäst med sin skolgång.  

2.3.4 Motivationsfaktorer 
Jenner (2004) förklarar begreppet motivation utifrån tre samverkande faktorer. En inre faktor, 

den drivkraft som sätter igång ett beteende, en målsträvansfaktor exempelvis betyg, 

uppskattning och pengar och en tredje som förklaras som en växelverkansfaktor, där 

personens drivkraft, mål och självförtroende hänger samman (2004:41 ff.).  

Enligt Jenner (2004) är det i slutfasen som motivationsprocessen påverkas av individens 

självförtroende. Beroende på elevens självförtroende förstärks misslyckanden respektive 

framgångar ofta genom elevens egna förklaringsmönster. En elev med ett bra självförtroende 

tolkar ett lyckande att det gick som förväntat medan en elev med ett dåligt självförtroende 

mest ser framgången som tur. Ett misslyckande stärker uppfattningen hos en elev med ett 

dåligt självförtroende att det inte är någon idé att lägga energi på att kämpa, medan en elev 

med ett bra självförtroende lägger misslyckandet på något annat än sig själv och har andra 

förklaringar till varför det gick som det gick samt hittar ny och kanske större motivationskraft 

att lyckas vid nästa tillfälle. Enligt Cummins (1996) har lärarna möjligheter och ansvar att 

stärka eleven. Det gäller för läraren att stå upp för eleverna som inte ska behöva ta skulden 

vid misslyckanden. Även i VRs forskningsöversikt om nyanlända elever redovisas studier om 

hur individuella aktörer, lärare eller kamrat, engagerar sig i integrationen av nyanlända i 

skolan och blir en motpol till strukturella svårigheter (Bunar 2010:51). 

Av stor betydelse för elevens motivation är också vilka förväntningar lärarna har och hur 

de tolkar elevernas framgångar och misslyckanden (Jenner 2004:19; 60 ff.). Pedagoger är 

enligt Jenner (2004) skyldiga ”att visa respekt och hysa positiva förväntningar” på sina elever 

i synnerhet om de inte själva gör det (2004:36).  

I Cederbergs studie (2006) framkommer att fokus och problematiserande ofta hamnar på 

skolans lärare. Ett genomgående personlighetsdrag hos Cederbergs informanter är att de 

agerar intellektuellt, vilket i sin tur kan vara orsaken till att de väckt enskilda lärares empati. 

Ett bekräftande förhållningssätt från läraren stärker elevernas självbild och skolmotivation, 

vilket i sin tur leder till en lyckad skolgång (2006:204 f.).  
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I Schnell, Keskiner & Cruls (2013) studie finns jämförande analyser av hur ett antal 

andragenerationens turkiska elever i Frankrike och Nederländerna lyckats nå en 

anmärkningsvärd skolframgång. Urvalet gjordes bland annat utifrån föräldrarnas 

utbildningsnivå. Schnell, Keskiner & Cruls (2013) har valt ut sina informanter utifrån 

kriteriet att de är missgynnade andra-generationens turkar i Frankrike respektive 

Nederländerna. Såväl Frankrike som Nederländerna har tydliga utbildningslinjer som leder 

mot antingen ett yrke eller högre studier. Studien visar att informanter i båda ländernas 

system ofta har kvalificerat sig över tid och gått en indirekt väg från en yrkesförberedande 

linje över till linjen mot högre utbildning. Informanterna som har lyckats ta sig fram den 

indirekta vägen mot högre utbildning har haft en skolgång som tagit 1–3 år längre än den raka 

vägen skulle ha gjort.  

Studien (Schnell, Keskiner & Cruls 2013) visar på vilka mekanismer och resurser som 

påverkar positivt under övergångsprocessen och ger relevans att röra sig uppåt genom de 

indirekta utbildningsvägarna. De förutsättningar som gjorde det möjligt att mot alla odds ta 

den indirekta vägen mot högre studier skilde sig mellan de olika länderna, vilket bland annat 

berodde på vid vilken ålder vägarna delades. I Nederländerna var tidpunkten för att välja linje 

redan i 12-årsåldern. Resultaten visar på att föräldrarnas skolbakgrund, engagemang och 

läxhjälp spelar större roll för de nederländska eleverna än för eleverna i Frankrike som leds in 

på alternativa vägar först vid 15 års ålder. För de senare är föräldrarnas stöd också viktigt 

men inte av lika avgörande betydelse. Däremot har äldre syskons vägval större betydelse för 

dem och i ännu högre grad den support de får genom skolan. Ju äldre informanterna blev ju 

mer  förlängdes deras skoldagar och därmed blev stöttning och engagemang  i skolan av 

större vikt varvid lärarnas betydelse ökade.  

Lärar-elevrelationer visade sig ha en avgörande betydelse för båda gruppernas informanter 

i deras långa och individuellt utstakade väg mot högre utbildning. Förutom lärarnas viktiga 

roll som motivationsstärkare för eleven beskrivs de i studien som andraspråkselevernas stöd 

och vägvisare genom de indirekta systemen, vilket är avgörande för framgången.  

Studien visade också att stödet från kamrater har varit avgörande för informanterna i båda 

länderna längs den indirekta vägen mot högre utbildning. I synnerhet spelar bästa vänner med 

liknande utbildningsnivå en avgörande roll för läxhjälp, utbildningsengagemang och 

påverkan i beslut (Schnell, Keskiner & Crul 2013). 
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3 Material, metod och genomförande 
I följande ordning redogör jag för materialet inom undersökningen: i 3.1 det material jag haft 

att utgå ifrån i min undersökning, 3.2 vilka metoder jag använt för att få svar på mina 

forskningsfrågor, 3.3 hur jag kronologiskt har gått till väga vid genomförandet av studien, 3.4 

hur jag har förhållit mig till de etiska regler som Vetenskapsrådet har som krav för 

informanters säkerhet och slutligen i 3.5 de transkriptionsprinciper jag tillämpat. 

3.1 Material  
Studien har baserats på material från 8 informanter, och består av analyser av svar från ett 

frågeformulär, ett introduktionsprotokoll från starten i förberedelseklass med uppgifter om att 

ingen av informanterna gått mer än 4 år i skola i sitt hemland, inspelningar och transkriberade 

svar från tre djupintervjuer samt egna observationer som har gjorts vid tillfällen då jag 

samlade in enkäterna.  

Informanterna är alla ensamkommande pojkar från samma land. De bor i samma stad på 

olika gruppboenden. Gemensamt för alla är att de kom till Sverige under högstadietiden och 

har varit tvungna att försöka klara av slutbetyg för svensk grundskola på endast ett par år. Jag 

har använt mig av fingerade namn på pojkarna i uppsatsen. Jag har benämnt dem i 

bokstavsordning utifrån hur lång skolgång de har i hemlandet, med undantag för Soheil som 

fick ett namn med begynnelsebokstaven S istället för C. 

Tabell 1. Informanternas olika vägar den första tiden i svensk skola 
Informanternas 

ålder vid 
ankomst till 

Sverige 

Ali 

13,5år 

Bashir 

15 år 

Soheil 

15 år 

Didar 

14,5 år 

Ehsan 

15år 

Farhad 

14,5 år 

Gholam 

14 år 

Hashim 

15 år 

Tid i 
förberedelseklass 

Ca 1 år Knappt ½ år Drygt ½ år 
 

Drygt ½ år Knappt ½ år Drygt ½ år Ca 1 år Drygt ½ år 

Skolform efter 
förberedelseklass 

Vt. år 8 Språk 
introduktion 

Ht. år 9 Vt. år 8 Språk 
Introduktion 

Vt. år 8 Vt. år 8 Språk 
Introduktion 

Läsår 3 i svensk 
skola 

År 9 Språk 
introduktion 

Gymnasiet År 9 Individuellt 
program  

År 9 År 9 Språk 
Introduktion 

Läsår 4 i svensk 
skola 

Gymnasiet Individuellt 
program 

  Individuellt 
program 

 Gymnasiet  

 

Ali, Soheil och Gholam har börjat på olika gymnasieprogram. Bashir har gått två år på ett 

språkintroduktionsprogram och därefter ett år på ett individuellt program. Hashim har också 

gått två år på ett språkintroduktionsprogram och ska efter sommaren börja på ett individuellt 

program. Ehsan har gått ett år på språkintroduktionsprogrammet, två år på ett individuellt 

yrkespraktikprogram och har nu blivit behörig för gymnasiet.  

Didar och Farhad har gått ett extra år i grundskolan och hoppas kunna börja på ett 

yrkespraktiskt program såsom Ehsan har gjort för att komplettera grundskolebetygen. De har 
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uttryckt mycket starka önskemål till studie- och yrkesvägledaren om att slippa börja på 

språkintroduktionsprogrammet. Flera av pojkarna, Ali, Soheil, Didar, Farhad och Gholam har 

efter förberedelseklassen fortsatt i svenska klasser på samma högstadieskola och därmed har 

jag, som tidigare undervisat samtliga informanter, haft möjligheten att göra fortsatta 

sporadiska iakttagelser av hur de har lyckats med sina skolarbeten. 

Jag har valt att göra mina personliga intervjuer med Ali, Soheil och Gholam eftersom 

samtliga tre lyckats väl med sin skolgång i Sverige. I tabellen nedan visas ålder vid ankomst 

till Sverige, deras respektive skoltid i hemlandet enligt introduktionsprotokollet och hur lång 

tid de gått i svensk grundskola innan de blev behöriga för gymnasiet. 

Tabell 2. Bakgrundsfaktorer gällande de intervjuade informanterna 
 Ali Soheil Gholam 

Ålder vid ankomst till 
Sverige 

13,5 år 15 år 14 år 

Skolgång i hemlandet 
enligt 
introduktionsprotokollet 

4 år i Afghanistan, 
med avbrott 

3 år i Iran Ingen skolbakgrund 

Tid i svensk grundskola 
innan behörighet för 
gymnasiet  

2,5 år 1,5 år 2,5 år 

 

Både Soheil som var 15 år och Gholam som var 14 år då de kom till Sverige fick ett extra år i 

grundskolan, vilket innebar att de fick 1,5 resp. 2,5 år i svensk grundskola. Ali var drygt 13 år 

och hann också gå 2,5 år på högstadiet inklusive förberedelseklass. Alla tre hade sedan betyg 

i tillräckligt många ämnen för att komma in på gymnasiets högskoleförberedande program. 

Soheil fick dispens enligt en undantagsregel i skollagen (Skolverket 2012) att påbörja 

gymnasiet trots att han inte hade godkänt betyg i engelska, vilket medför att han måste klara 

av även grundskolans engelska under gymnasietiden för att gå ut med fullständiga 

gymnasiebetyg. 

3.2 Metoder 
Jag har jag använt semistrukturerade intervjuer som kombinerats med ett frågeformulär, det 

vill säga en metodkombination. Förutom att enkätsvaren gett uppslag till djupare 

frågeställningar i intervjun var avsikten med den att informanterna också skulle känna sig 

bättre förberedda på frågorna inför den kommande intervjun. Enkäten gav en överblick över 

ungdomarnas bakgrund, generella behov och åsikter medan den mer kvalitativa 
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efterkommande studien gav mer djupgående svar om hur personliga skäl har påverkat 

respektive informants skolgång. Jag har valt att också använda mig av en kvalitativ 

undersökningsform eftersom forskningsfrågorna i uppsatsen besvaras endast utifrån få 

informanter och djupintervjuer ger bättre förutsättningar att få fram personliga tankegångar 

och upplevelser vilket är värdefullt för studien. 

Jag har använt en metodkombination för att höja reliabiliteten, det vill säga 

tillförlitligheten hos resultaten, som ökar då slutsatserna kan styrkas av och kontrolleras mot 

varandra (Denscombe 2009:152 ff; Wrigstad 2004:720).  

Frågorna i enkäten var utformade med såväl öppna frågor som frågor med fyra givna 

svarsalternativ (se bilaga 2). Anledningen till att även ha färdiga svarsalternativ är att det 

minskar risken för variationer, vilket är en fördel då det möjliggör en förhållandevis snabb 

sammanställning av analys. Analysen av frågeformulärets svar låg till grund för utformningen 

av teman och frågor i intervjuerna. Min avsikt med vissa färdigformulerade svarsalternativ 

var att det förhoppningsvis underlättar för pojkarna då de skulle slippa att formulera alla svar 

själva, vilket ställer stora krav på deras andraspråkskunskap (Denscombe 2009: 226). Svaren 

på de öppna frågorna gav en möjlighet att se om det kunde finnas större djup i svaren som jag 

kunde gå vidare med i den semistrukturerade intervjun. 

Vissa följdfrågor som uppkommit under tiden för mitt skrivande har jag i efterhand ställt 

per telefon. 

3.3 Genomförande 
När jag tog den första kontakten med informanterna fick de en kortfattad information om vad 

undersökningen skulle syfta till, att deltagandet är frivilligt och att jag har skyldighet att 

skydda deras personliga uppgifter. Informanterna godkände att jag hämtade uppgifter om 

skolstartsdatum och tidigare skolgång från förberedelseklassens introduktionsprotokoll.  

Det var åtta informanter med till synes väldigt liknande bakgrund och förutsättningar som 

kontaktades. Fem av informanterna deltog vid första tillfället för enkätundersökningen. 

Undersökningen genomfördes i en lånad skolsal. De var förvarnade om att det skulle ta minst 

45 minuter att fylla i enkäten men det tog allt från 1,5–2 timmar att svara. Vid nästa tillfälle 

lyckades jag samla tre ytterligare informanter i en lägenhet som uppläts av en av 

informanterna.  

Inspelningen av intervjun med Gholam tog 35 minuter. Intervjun med Ali tog 40 minuter 

och intervjun med Soheil 36 minuter. Vid alla tillfällen använde jag mig av den 

inspelningsfunktion som finns som applikation i en Iphone.  
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3.4 Etiska regler 
Under hela genomförandet av studien har jag följt Vetenskapsrådets regler (Vetenskapsrådet 

2004) och utgått från Etikprövningsnämndens (Etikprövningsnämnden 2011) regler avseende 

personuppgifter i forskning.  

I inledande kontakt med informanterna har jag talat om att det är helt frivilligt för dem att 

delta i undersökningen och att deras personuppgifter samt uppgifter som kan härledas till dem 

inte skall skrivas ut i uppsatsen. De känner väl till mig och vet att det är mig de kan kontakta 

vid frågor eller om de vill dra sig ur. De fick en övergripande information om vad 

undersökningen ska syfta till.  

Vid det tillfälle enkäten (bilaga 2) besvarades av informanterna blev de vidare informerade 

muntligt och skriftligt om hur länge uppgifterna kommer att bevaras och deras rätt att när 

som helst dra sig ur undersökningen. Jag delade ut ett informationsblad (bilaga 1) som 

lättfattligt och tydligt beskriver syftet med undersökningen, och där det i punktform talas om 

vilka sekretess- och etikregler jag har att hålla mig till, metoderna i forskningen, och där det 

även ges plats för dem att skriva på samtycke till sitt deltagande i undersökningen.  

3.5 Transkriptionsprinciper 
De ljudinspelningar jag gjort under de tre semistrukturerade intervjuerna har jag transkriberat 

ortografiskt eftersom innebörden i det som informanterna säger är det väsentliga för 

uppsatsens syfte. Jag har till en början gjort en översiktlig och lättillgänglig återgivning att ha 

som hjälpmedel för att hitta väsentliga delar i ljudmaterialet. Sedan kompletterade jag 

transkriptionen genom att detaljstudera valda och för uppsatsen relevanta avsnitt. Det gjorde 

jag efter hand som jag arbetade mig igenom resultatet för respektive forskningsfråga. Norrby 

(2004:89–91) menar att en grov transkription är att föredra då man behöver material för dess 

innehållsaspekter. Hon skriver att det då är en bra metod att till en början utelämna detaljer 

som inte med säkerhet är av relevans för studien (2004: 91).  

4 Resultat 
Resultatkapitlet har jag delat in i två övergripande avsnitt, 4,1 som handlar om 

bakomliggande faktorer och 4.2 som belyser nulägesfaktorer.  

4.1 Bakomliggande faktorer  
I detta avsnitt belyser jag vilka förutsättningar som legat till grund för informanternas lyckade 

skolgång i Sverige. I 4.1.1 redovisas informanternas skolbakgrund och i 4.1.2 hur 

informanternas psykiska hälsa har påverkat deras skolgång.  
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4.1.1 Skolbakgrund 
Enkätsvaren visar att de flesta av informanterna har en ringa skolbakgrund. Endast tre av de 

åtta informanterna har gått i en allmän skola tillsammans med andra. Ali har undervisats i 4 

ämnen: matematik, dari, engelska och biologi i Afghanistan. Soheil har undervisats i 6 

ämnen: matematik, persiska, engelska, samhälle, idrott och bild i Iran. Bashir har undervisats 

i 9 olika ämnen: persiska, engelska, matematik, geografi, historia, kemi, hemkunskap, 

samhällskunskap och natur i Iran. Ali och Soheil säger att de var framgångsrika i skolan i sitt 

tidigare undervisningsland. 

Mer än hälften av pojkarna har haft större delen av sin barndom i Iran och inte i 

Afghanistan som är samtliga informanters ursprungsland. I Iran har de flesta setts som 

illegala flyktingar vilket är orsaken till att de oftast inte hade rätt eller råd att gå i skola. Ali är 

den enda av informanterna som gått i skola i Afghanistan. Pappan betalade extra för att Ali 

skulle gå i en skola med olika ämnen. Han var duktig och efter tredje klass fick han hoppa 

över två årskurser och undervisades därmed på en högre nivå än andra i hans ålder.  

Bashir och Soheil har gått i skola i Iran under några år. Soheil var också duktig i skolan, så 

duktig att hans klasskamrater förvånades över hur bra resultat han fick trots att skolgången 

var på farsi (persiska) och inte på hans modersmål dari. 

Didar och Ehsan hade olika former av hemundervisning. Ehsan betalade själv en bekant 

som lärde honom att läsa och skriva en timme varje dag under sju månaders tid. Didar läste 

under 2 år tre olika ämnen, matematik, engelska och persiska. Fahrad minns att hans pappa 

försökte lära honom att läsa ur Koranen då han var liten, vilket Gholam minns att hans 

mamma också gjorde.  

Gholam fick, trots att han inte gick i skolan, undervisning dels av barnen i den familj han 

var inneboende hos i Iran och dels av arbetskamrater på diverse byggarbetsplatser. Han satt 

med barnen varje gång de gjorde läxor i flera ämnen under fyra år och såg till att fråga och 

lära sig samma sak som de gjorde. Han fick avancerade matematikkunskaper genom att 

praktiskt använda matten då han till exempel skulle hjälpa till vid kakelsättning. 

Hashim har inte fått någon undervisning innan han kom till Sverige och har aldrig kommit 

i kontakt med någon som kunde lära honom att läsa och skriva. Trots att alla uppger att 

varken deras förälder eller annan släkting har någon skolbakgrund svarar samtliga 

informanter utom Hashim att de haft föräldrar eller någon annan vuxen i hemlandet som tyckt 

att skolan var viktig och uppmuntrat dem att lyckas. Ali, Farhad och Gholam, hade var sin 

förälder som kunde/kan läsa ur Koranen. Hälften av pojkarna säger att de hade en person som 

förebild i sitt hemland. Det var framgångsrika, humana politiker för både Farhad och 
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Gholam, en journalist var förebild för Ali och en chaufför, som var driftig och tjänade pengar, 

var förebilden för Bashir  

4.1.2 Skolarbetet och psykisk hälsa efter ankomsten 
Informanterna beskriver sin hälsa strax efter ankomsten till Sverige i mestadels positiva 

ordalag. De mådde jättebra, kände glädje och lättnad, hade kraft och vilja att kämpa. Ehsan 

och Gholam som aldrig gått i någon skola uttrycker sig på liknande sätt och skriver att skolan 

och skolarbetet betydde framtid för dem och att de var jätteglada att äntligen ha fått börja i 

skolan. Gholam skriver att han gärna hade varit i skolan dygnet runt, för det var som att 

komma till himlen och han mådde bra då han var där och skolarbetet gick väldigt bra. Det 

blev lite annorlunda i samband med att han gick från förberedelseklass ut i en vanlig svensk 

klass. Trots att han då hade lärt sig mycket svenska så kändes det inte som om det var 

tillräckligt. Farhad beskriver ett bakslag som kom efter några månader, då det kändes tråkigt 

för att han inte kunde tala så bra svenska. Bashir minns inte att det varit jobbigt någon gång 

att gå till skolan i början, det var en bra plats att vara på. 

Soheil tycker att hans skolarbete till en början påverkades något negativt av hans känsla av 

lättnad efter att ha lyckats ta sig fram till Sverige. Han tyckte egentligen att skolarbetet var 

det viktigaste med livet men kände behov av att ta det lugnt en tid. Han började efterhand 

kämpa alltmer men ännu, två och ett halvt år efter flykten har han ibland perioder då 

skolarbetet inte fungerar som han önskar. Det är när han känner sorg, saknad och oro för sin 

familj.  

Ali säger däremot att han kände en stor sorg då han var nyanländ till Sverige, framförallt 

eftersom han var så ensam och ingen förstod hans språk. Allt var svårt, men då han började 

skolan lättade hans humör lite. Han mådde lite bättre. Men att börja skolan på ett helt nytt 

språk blev väldigt tungt. Han mådde dåligt och kände sig okoncentrerad. Hashim upplevde att 

hälsan och dagsformen varierade. Allt snurrade i huvudet och ibland när läraren pratade 

förstod han inte någonting. Han tyckte ändå att skolan var viktig för han ville kunna prata 

med folket i sitt nya land. 

Samtliga pojkar, utom Bashir, skriver att de saknar och oroar sig för familjemedlemmar i 

hemlandet, för deras hälsa, ekonomi eller annat. Bashir fick hit sina anhöriga för ett par år 

sedan tack vare ett beslut om familjens återförening.  

4.2 Nulägesfaktorer  
I detta avsnitt belyser jag vilka framgångsfaktorer informanterna menar har varit mest 

avgörande för deras skolgång. I 4.2.1 beskrivs pojkarnas syn på första och andraspråket i 
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skolan och på fritiden, i 4.2.2 målbilder och motivationsfaktorer samt i 4.2.3 uppmuntran och 

stöttning.  

4.2.1 Språk i skolan och på fritiden 
Ali berättar att även om man är duktig i skolan i sitt hemland är det väldigt svårt då man 

måste börja om sin skolgång på ett annat språk. Trots att han under flera år har försökt att få 

sin lillebror till Sverige börjar han mer och mer tveka om det är det bästa för honom, särskilt 

med tanke på att han nu är så duktig i skolan i Afghanistan. Ali är rädd för att om han 

kommer hit är risken att allt kommer att bli till minus. ”Man känner sig hopplös och många 

ger upp och struntar till slut i skolan”, säger Ali. 

Informanterna som haft möjlighet att få modersmålsundervisning har deltagit i den. 

Kommunen ordnar en lärare om det finns minst fem elever med samma modersmål. För 

några år sedan, då Bashir kom till Sverige var de inte tillräckligt många daritalande för att en 

modersmålslärare skulle anställas. Ali, Soheil och Gholam talar inte sitt modersmål lika 

mycket som övriga under skoldagarna. Alla tre går i gymnasieklasser där de är ensamma om 

sitt modersmål, något som de alla tre framhåller som en positiv faktor för deras utveckling av 

svenska språket. Alla utom Bashir svarar att de använder sig av översättningar till sitt 

modersmål under flera lektioner i skolan.  

Soheil och Ali kom att hamna i klasserna bredvid varandra det sista året i grundskolan och 

fick då god nytta av varandra. De kunde hjälpas åt att begripa svenska ord och begrepp samt 

ha diskussioner och samtal om skolarbetena på sitt modersmål. De kom även att hamna i 

samma grupper under svenska som andraspråkslektionerna och matematiken vilket i 

synnerhet Soheil hade nytta av. 

 

(1) Ali kunde mycket bättre än mig språket, och jag frågade honom alltid när jag hade problem med ord 
och sånt,  svåra ord och han hjälpte jättemycket på svenskalektionen och på mattelektionen (intervju 
Soheil) 

 
Gholam berättar att så länge han gick på högstadiet fanns det en flicka med dari som 

modersmål i hans klass. Hon kunde flera svenska och internationellt ämnesbundna ord inom 

kemi och fysik trots att hon varit kortare tid än honom i Sverige. Det triggade honom att 

försöka hålla jämna steg med henne. Hon förklarade på modersmålet och hjälpte honom. Det 

är tack vare att de endast var två daritalande, menar Gholam, som det blev en fördel för 

skolarbetet. Däremot känner han några som det inte gått bra för eftersom de är för många 
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daritalande i samma grupp och därför pratar med varandra under skoltid även om annat som 

ligger utanför skolarbetet. Även Soheil påtalar att det kan vara ett problem.   

(2) det räcker med en, inte flera för om de är flera, de går ihop alltid var de vill de går ihop och de pratar 
alltid på sitt språk de tränar inte på svenska språket # nu är jag nöjd med gymnasieskolan, ingen är 
afghan i min klass jag måste prata svenska och det är mycket bra träning för mitt språk, svenska 
språk, så det är bra att jag har ingen (intervju Soheil) 

 
Didar går tillsammans med flera modersmålstalare i sin klass och tycker för övrigt att det går 

dåligt för honom att förstå den svenska som används i undervisningen. Då han och Farhad 

kom ut i svensk klass hamnade de tillsammans med ytterligare tre afghanska elever. De har 

fått mycket undervisning i en egen grupp, där nivån har anpassats efter deras 

svenskkunskaper. Förutom Didar anser informanterna att det är svårt med svenskan som 

undervisningsspråk men att det trots allt går bra.  

(3) Ja, det kan vara lite svårt att förklara rätt tex. historia som har mycket svåra ord. det är inte lätt att 
förklara. (enkät Farhad)  

(4) svårt, men jag är bra när det gäller nya språk. Det fungerar kanonbra. (enkät Ali) 

 
Ali är upprörd över hur några av hans kompisar som hamnat på introduktionsprogram inte får 

någon chans att gå vidare. Han tycker att alla som kan ska få möjlighet att gå extra år i 

grundskolan istället. Där får de vara tillsammans med svenskar och får chans till betyg i fler 

ämnen, menar han. 

Alla informanterna har svarat att deras svenska språk fungerar som ett 

kommunikationsspråk utanför skolan. När de väl vågar ta risken att prata svenska så inser de 

flesta att det fungerar. Under sin fritid använder de alla sitt modersmål mer än svenskan. Alla 

har under de första åren i Sverige bott på grupphem där de flesta av deras kompisar är 

daritalande. Bashir bor numera med sin familj. Ehsan har bott i egen lägenhet i ett år. Under 

våren då denna uppsats skrivits har Soheil, Gholam och Hashim fått egna lägenheter. Ali, 

Didar och Farhad bor fortfarande kvar på olika gruppboenden. Informanterna har 

gemensamma fritidsintressen och på grund av att de flesta inte har sina familjer här har flera 

av dem utvecklat väldigt nära band.  

4.2.2 Mål och motivation 
Vid frågan till informanterna hur viktigt det är för dem att lyckas i skolan svarade alla att det 

är väldigt viktigt. Däremot visar diagrammet nedan att inte riktigt alla känner att de har den 

motivation som krävs för att de ska lyckas. 
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Figur 1. Motivation hos informanterna  

  
Eftersom Bashir är arbetssökande nu valde han att inte svara på frågan om hur motiverad han 

är att lyckas i skolan. Hashim känner sig endast något motiverad att lyckas, och Ehsan 

svarade ”ja” till skillnad från de fem övriga som svarade ”ja, verkligen” på frågan. Ett ledord 

Gholam haft med sig från sin pappa sedan han var liten är: att alltid slutföra det man påbörjat. 

Det är något han alltid lever efter och som fortfarande motiverar honom. Han har bestämt sig 

för att alltid vara bäst i skolan. Han säger att betygen är hans drivkraft och har en stor 

betydelse för honom eftersom han vill vara bäst. Han har märkt många gånger att om folk 

tycker att han är duktig och ger honom uppskattning så kämpar han mer.  

Såväl Ali som Soheil hade varsin förälder i sitt hemland med mycket höga förväntningar 

på sina söner. Alis pappa fick själv inte den chans han önskade och menade att Ali nu skulle 

se till att bli något stort. Soheils mamma har alltid räknat med att han ska bli välutbildad. Han 

har höga krav på sig själv också och säger att det är typiskt för afghaner, att inte ge sig. Han 

pluggar väldigt mycket inför varje prov. Jag frågar Soheil i intervjun varifrån han får sin 

motivation. 
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(5) Soheil: jag vill kämpa mot svåra grejer,  jag är inte sånt att, äh skit i det jag kan göra omprov och så, 
nej jag ska klara den och jag vill det #och jag kan om jag vill och det beror på min familj också,  jag 
tänker så här att jag måste plugga och det här och klara gymnasiet och sen få jobb och hjälpa min 
familj med ekonomi och sånt 

Intervjuare: tror du det är en stor del av din drivkraft? 

Soheil: jaja det är min drivkraft  

Intervjuare: är det din enda drivkraft? 

Soheil: ja den enda 

 

(6) min syster går på första året på gymnasiet där borta, hon är 15 år och hon ska bli läkare hon är 
jätteduktig på skolan, och så jag var inte så duktig som henne # det är därför jag sa till henne du ska 
gå till universitetet du ska inte tänka på pengarna jag ska skicka till dig pengarna du måste gå på 
universitetet och fortsätta plugga och hon sa okej det ska jag göra för att hon är jätteduktig, jag 
tycker att det är jätteviktigt att hon inte missar den chansen att bli läkare,  hon har mvg på alla ämnen 
ja på alla ämnen# alla (intervju Soheil) 

 

Ett kortsiktigt mål för Ali är att hjälpa sin bror och ett långsiktigt är att bli rik och hjälpa 

människor som har det svårt, speciellt i Afghanistan. Att kunna hjälpa många är ett mål även 

för Gholam. Målen för de övriga varierar, såsom att skaffa sig en familj och kunna erbjuda 

sina barn en bra framtid med möjlighet att studera, bli en bra förebild för andra och en bra 

son till sina föräldrar.  

Framtidsplanerna för alla utom Soheil är att stanna i Sverige. Fram till eventuellt 

återvändande ska han utbilda sig, få ett jobb och finansiera sin systers läkarutbildning i Iran.  

4.2.3 Uppmuntran och stöttning 
Hashim upplever inte att han är bra på något av de ämnen som han får undervisning i. Han 

upplever inte heller att någon lärare har gett honom någon uppmuntran eller extra 

uppmärksamhet sedan han började på introduktionsprogrammet. Alla övriga informanter har 

svarat att de har minst en lärare som ger dem extra uppmärksamhet i skolan. 

I synnerhet Ali, Soheil, Gholam och Ehsan säger att de får mycket uppmuntran och får 

höra om och när de är duktiga. De berättar om lärare som ser till att de hänger med i 

undervisningen och berömmer dem då det går bra. Ali säger att han får beröm av flera lärare. 

Han berättar om en No-lärare som han hade då han gick ut i svensk klass i grundskolan. Han 

var snäll och uppmuntrande samt gav mycket hjälp. Ali tror inte att han hade kunnat klara av 

skolan så bra och orkat kämpa så mycket om han inte fått denna uppmuntran, så det har varit 

av avgörande betydelse för honom. Även nu då han går på gymnasiet finns det en mentor 

som varje dag pratar med honom om hur det går i skolan och frågar hur han mår. Soheil 

skriver att lärarna överlag tycker att han är duktig. Han får extra uppmärksamhet av en lärare 



21 
 

som kollar upp om han har förstått allt och lägger tid på att förklara om det som är svårt. 

Gholam berättar att han en gång fick en ordentlig utmaning då hans engelsklärare på 

högstadiet berättade att det finns risk att han inte når upp till målen för godkänt betyg i 

engelska. Det var en väldigt stöttande lärare, menar Gholam, som vid det här tillfället talade 

om att det krävdes en riktigt stor insats från hans sida. Han såg utmaningen som en chans att 

visa vad han kunde klara av. Han la ner så mycket tid och kraft han hade på engelskan för att 

få godkänt, vilket han också lyckades med den gången. Däremot lyckades han inte året efter, 

vilket inte bekymrade honom. Han menar att då kommer han att klara det till nästa år. 

Negativ kritik är inget han känner sig värdelös av utan han blir i stället sporrad av det. Om 

han inte skulle klara det han företagit sig vet han att han är bra på något annat. Ehsan vet att 

han är skicklig i matte och det är ett av hans favoritämnen. Han känner sig uppmuntrad av sin 

mentor i sitt skolarbete och hon tycker att han är väldigt driftig. 

Förebilder som nämns av informanterna är svenska klasskamrater, chefen på 

praktikplatsen, någon som är känd från TV och för en informant är det samma godhjärtade 

politiker i Afghanistan som var förebilden redan i hemlandet. Sju av åtta informanter blir 

även uppmuntrade att lyckas med sitt skolarbete av någon vuxen person som inte är deras 

nuvarande lärare. Det är mestadels boendepersonal och/eller deras respektive gode män och 

gamla lärare som uppmuntrar skolarbete. För Bashir som fått hit sin familj är det hans 

mamma och storebror som står för uppmuntran. 

De flesta av informanterna tycker att det är ”väldigt viktigt” för dem att få läxhjälp för att 

de ska få bra betyg. Övriga informanter menar att det är ”ganska viktigt” (figur 2). Didar 

önskar att läxhjälpen ska vara på dari (modersmålet) och övrigas önskemål är att skriftliga 

uppgifter ska förklaras muntligt och tydligt av en person som kan förklara bra och att 

boendepersonal ska finnas tillgänglig då man ber om hjälp. Hälften menar att de får läxhjälp 

då de behöver (figur 3). Ali tycker att det är alltför sällan någon har tid att i lugn och ro kunna 

sitta och förklara.  
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Figur 2. Informanterna som tycker att 
läxhjälp är viktigt för att få bra betyg 

Figur 3. Informanterna som tycker att 
de får läxhjälp då de behöver 
 

 

Ehsan har sedan ett år bott i egen lägenhet och har av den anledningen svarat att han numera 

aldrig har tillgång till läxhjälp av någon personal. Övriga får sin läxhjälp av personal på 

boendena, men även av någon daritalande kompis som kommit längre med sin svenska. 

Det är särskilt en av personalen som flera gånger har omnämnts i mycket positiva ordalag 

av några som bor på samma boende. Han är uppmuntrande och tydlig då han hjälper till med 

läxläsningen och kan återberätta läromedelstexter på ett klargörande sätt och målande 

beskriva så att de förstår.  

Informanternas svar visar att de överhuvudtaget är positiva till att vistas i skolan, det är 

speciellt lektioner som gör att det är roligt att gå dit, men de flesta av dem nämner även att 

kamraterna gör att det är roligt. Alla informanter har några kompisar som har positiv inverkan 

på deras skolarbete. De flesta skriver att de även har kompisar som har negativ inverkan. Ali 

skriver att han accepterar endast dem som påverkar honom positivt. Gholam menar att det är 

svenska kompisar och kompisar i klassen som är positiva och som pushar honom att plugga. 

5 Diskussion av resultat 
Ali, Soheil och Gholam som haft särskilt goda studieframgångar har blivit påtagligt 

uppmuntrade av sina föräldrar att studera upp mot en hög nivå, men det tog många år innan 

det gavs möjligheten till skolgång för Gholam. Alis och Soheils föräldrar lade ut mycket 

pengar och engagerade sig i sina pojkars skolgång. Föräldrarna har tydligt uttalade 

förhoppningar om vad pojkarnas studier ska leda till, vilket alla tre förhåller sig till positivt 

och med stor respekt. Informanternas uppfattningar om vikten av föräldrastöd 

överensstämmer med studien av  Schnell, Keskiner & Crul (2013), där det visat sig att 

föräldrarnas engagemang och stöttning är betydelsefull för framgången. Föräldrarnas 
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inpräntade förväntningar är en inre motivationsfaktor och igångsättare skriver Jenner (2004). 

Av enkäten framgår det inte att någon av de andra informanterna blivit lika sporrade att 

lyckas i skolan av sina föräldrar.  

Ali, Soheil och Gholam uttrycker att deras modersmål har varit till väldig nytta för 

kunskapsinhämtandet i skolan. Gholam och Soheil uttrycker att de har haft mycket god hjälp 

av någon kamrat som kan förklara saker på dari. Däremot är de nöjda med att inte gå i samma 

klass som fler daritalande eftersom det finns risk att man pratar så mycket dari att det inte 

gagnar studierna. De berättar om andra som det inte går så bra för av den anledningen, vilket 

stämmer med forskning på området om att stratifiering leder till sämre resultat (Skolverket: 

2009). Ali, Soheil och Gholan är alla tre nöjda med att inte ha någon daritalande i sina 

respektive klasser på gymnasiet. Ali påpekar att det är viktigt att vara tillsammans med 

svenskar i skolan, att han känner några som inte fått den möjligheten och av bl.a. den 

anledningen inte kommit vidare till gymnasiet. Han menar att lärarna måste ta sitt ansvar att 

placera eleverna tillsammans med svenska elever. Liksom det i studien av Schnell, Keskiner 

& Cruls (2013) framhålls vikten av kamraters inverkan framhåller informanterna betydelse av 

hjälp från jämnåriga. I början av skoltiden i svensk klass var hjälp av en afghansk skolkamrat 

positivt för Gholams skolarbete, berättar han, men nu är det svenska elever som kan mer än 

honom som pushar honom bäst. Ali och Soheil kunde under tiden i grundskolan studera 

tillsammans och ta hjälp av varandra vilket var bra eftersom de båda kämpade med skolan.  I 

Bunars (2010) sammanfattning av studier om integration i skolan har ungdomar vittnat om 

vikten av lärares och klasskamraters stödjande nätverk för att integreras.   

Alla utom Ali, Soheil och Gholam har varit i undervisningsgrupper där det funnits flera 

modersmålstalare. Thomas & Collier (1997) menar att även hos eleverna själva sänks 

förväntningarna då de under längre tider skiljs ut från övriga i klassen vilket har varit fallet 

för Didar och Farhad som går tillsammans med flera daritalande i grundskoleklassen och fått 

en stor del av sin undervisning i en nivågrupp för bara daritalande. Resultatet om lägre 

förväntningar på elever i lågnivågrupperingar stöds även av Thomas & Collier (1997). 

Målbilden att lyckas i skolan för att få jobb och tjäna pengar gäller för både Ali, Soheil 

och Gholam. Alla tre har en drivande motivationsfaktor och ett mål att kunna hjälpa någon 

eller några andra ekonomiskt. Enkätsvaren visar inte att någon av de övriga pojkarna lever 

med liknande försörjningskrav. 

Ali, Soheil och Gholam, som visat mest studieframgång, har redan som barn varit 

uppmuntrade att tillägna sig kunskaperna i skolan eller på annan plats där de kunnat skaffa 

sig skolrelaterade kunskaper. I skolsammanhang har alla tre uppvisat en vilja att bli bäst. De 
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informanter som inte har nått samma snabba framgång har inte visat på drivkraften att bli 

bäst. Ali hade stor studieframgång i skolan i sitt hemland, så stor att han fick hoppa över två 

år i skolan och därför fått undervisning på en högre nivå än vad som är vanligt för hans ålder. 

Även för Soheil gick skolarbetet bra. Han lyckades bra i alla ämnen utom no-ämnena vilka 

han även i den svenska skolan tycker att han har svårigheter med. Gholams 

matematikkunskaper har inte tillägnats genom skolundervisning utan genom ett avancerat 

yrkesutövande i kakelsättning och flera andra ämnen har han tillägnat sig genom att delta i all 

läxläsning med barnen i den familj han fick bo hos i fyra år i Iran. Dessa tidigare kunskaper 

har informanterna kunnat överföra till den svenska skolan. I Cederbergs studie (2006) 

framgår det att just tidigare kunskaper, att ha varit duktiga i hemlandet har kunnat överföras 

av hennes informanter och kan vara en framgångsfaktor för deras skolgång i Sverige. Det 

framgår inte av enkäten att någon av de andra varit ovanligt framgångsrika i skolan i 

hemlandet. 

Ali, Soheil och Gholam har på sina gymnasieskolor lärare som visar ett stort engagemang 

och omtanke om dem och uppmuntrar deras skolarbete. De har även haft sådana lärare under 

tiden de gick i grundskolan, vilket bl.a. Ali såg som helt avgörande för sin skolframgång. 

Gholam menar också att det sporrar honom att kämpa mer då han blir uppmuntrad och 

uppskattad för det han lyckas med vilket är helt i linje med Cederbergs studie (2006). 

Förutom Ali, Soheil och Gholam har också Ehsan haft tillgång till mycket lärarstöttning. 

Betydelsen av lärarstöttning för Ehsans del kan jämföras med resultaten i studien av Schnell, 

Keskiner & Cruls (2013) om turkiska ungdomar i Frankrike. Tiden för vägval sker där först i 

15-årsåldern och det har visat sig att med stigande ålder ökar betydelsen av lärares 

engagemang och stöttning. Ehsan har visat på en drift att kämpa sig framåt och har efter ett 

par år på yrkesprogramet också lyckats nå behörighet för ett nationellt gymnasieprogram. 

Liksom för Ehsan tar det vanligtvis 1–2 extra år för informanterna i Schnell, Keskiner & 

Cruls studie (2013) att gå en indirekt väg över till den studieförberedande linjen. De som 

blivit regelbundet uppmuntrade av sina lärare, oftast av någon särskild lärare, blir stärkta i sin 

motivation och fortsätter att kämpa, vilket är helt i linje med tidigare forskning (Cederberg 

2006; Cummins 1996; Jenner 2004). 

Lärarnas vetskap och förståelse för hur dessa elever känner sig är extra viktigt. Pojkarna 

berättar på mångskiftande sätt hur de kan må mer eller mindre bra och vad som kan dra bort 

deras tankar från skolarbetet. Perioder kommer då saknad och oro blir så stor för de 

ensamkommande barnen att skolarbetet inte fungerar, och ofta behöver man som lärare ha 

beredskapen att ta hand om elever med skiftande humör och vacklande psykisk hälsa, i 
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synnerhet då man arbetar med de ungdomar som är nyanlända (Angel & Hjern 2004; 

Cederberg 2006). Soheil och Ali tycker att det är bra att komma till skolan även vid sådana 

perioder trots att det är svårt att koncentrera sig.   

Informanterna är överens om vikten av läxhjälp. De skriver att den är ”väldigt viktig” och 

anser att den är till och med avgörande för att nå bra betyg. De tre pojkarna Ali, Soheil och 

Gholam har alla haft hjälp av den person som uppskattas mest och som alla helst vänt sig till 

för att få läxhjälp tack vare hans skickligt tydliggörande av texter och uppgifter. Hashim har 

också fått läxhjälp av god kvalitet. Han menar också att det varit nödvändigt för att han skulle 

lyckas med sina läxor. I Schnell, Keskiner & Cruls (2013) studie framgår det också att 

engagemang hemifrån och läxhjälp betyder mycket för en lyckad skolgång. 

5.1 Metoddiskussion 
Resultatet i denna studie kan endast representera de informanter som deltagit. Det är för få 

informanter i studien för att man ska kunna dra några generella slutsatser av den. Avsikten i 

studien var att på djupet få del av vad som skulle kunna vara orsak till några informanters 

lyckade skolgång. Av den anledningen valde jag att göra en kvalitativ studie.  

Frågeformulärets utformning blev en för informanterna ganska svår uppgift att utföra. Jag 

formulerade de frågor som kändes adekvata och nödvändiga för studien, men de var för 

flertalet informanter för svåra att på egen hand förstå och besvara med de formuleringar de 

försökte få fram. Jag har använt mig av en del färdiga svarsalternativ men risken är att även 

dessa svarsresultat snedvridits något med tanke på att det är mina ord och formuleringar som 

använts istället för informantens vilket kan medföra en viss risk för reliabiliteten. Jag är 

medveten om problemet och gjort vad jag kan för att följa Denscombes (2012:17-219, 227) 

råd om frågekonstruktion. 

Jag har använt mig av en semistrukturerad intervju, en form av intervju där en förberedd 

lista med teman och ämnen ska behandlas men där det lämnas mycket öppet för den 

intervjuade att utveckla sina svar, tankar och åsikter samt för intervjuaren möjlighet att ställa 

följdfrågor. Validiteten stärks då intervjufrågor och teman blir mer genomtänkta och adekvata 

för forskningssyftet (Denscombe 2009:234–235).  

Eftersom jag tidigare varit lärare för samtliga informanter har det varit av stor vikt för mig 

att påpeka att min roll i studien är en forskares; d.v.s. att svaren från informanterna endast ska 

ingå som ett resultat i min egen studie. Det var av samma anledning en svårighet att välja 

lokal; såväl då enkäten som intervjuerna skulle genomföras. Den enda lokal jag hade att tillgå 

på orten var det klassrum jag har undervisat dem i tidigare alternativt hemma hos någon av 
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informanterna. Jag har använt mig av bådadera. Risken med skollokalen är än en gång att min 

roll i deras ögon är en lärares och att frågeformuläret fylls i på ett sätt som ska framställa dem 

som duktiga i ”lärarens” ögon. Och risken med att vara hemma hos någon är att alla 

informanter inte känner samma trygghet i situationen och inför uppgiften. 

Reliabiliteten riskeras då det i studien endast är jag som analyserat resultaten. Mänskliga 

faktorer som dagsform hos informanter och forskare kan alltid riskera att påverka resultaten. 

Jag har försökt att minimera risken genom att noggrant planera undersökningstillfällena och 

genom att använda mig av metodkombination samt att i metod- och resultatredovisningen 

tydliggöra alla omständigheter och metoder som lett fram till studiens resultat (Denscombe 

2012:381). 

6 Slutsatser och vidare forskning  
Tidigare skolkunskaper, föräldrarnas enträgna förväntan på studieframgång, en ovanligt stor 

drivkraft hos pojkarna att vara bäst och driften att skolframgången ska leda till jobb så att de 

kan ge pengar till släktingar eller andra behövande har legat till grund för informanternas 

lyckade skolgång i Sverige. Det är den slutsats jag kommit fram till när det gäller min första 

forskningsfråga.  

Svaret på min andra forskningsfråga är att den absolut mest avgörande av alla 

framgångsfaktorerna för informanterna är om de har minst en engagerad och uppmuntrande 

lärare. Läraren ska vara engagerad i eleven, ge positiv uppmuntran och ställa adekvata krav 

för chansen att lyckas med uppgifter motsvarande elevens språkliga kunskaper och ändå 

adekvata uppgifter för elevens ålder. Läraren måste tala om då eleven gör framsteg och ha en 

empatisk förmåga, fråga och bry sig om hur eleven mår.  

Läraren måste ta ansvar för organisationen runt eleven så att systemet främjar elevernas 

möjligheter att lyckas. Informanterna i min studie som antingen hamnat på 

introduktionsprogram med endast nyanlända invandrare under lång tid eller de som har fått 

gå i mindre grupper med endast daritalande har inte bemötts med  positiva förväntningar som  

motiverat dem till att studera. De har inte heller fått tillgång till det svenska språket eller 

möjligheter till integration i lika hög grad som de övriga informanterna haft. Detta är faktorer 

de inte själva kan påverka utan ligger helt under lärares och skollednings ansvar.  

Förutom uppmuntrande vuxna menar informanterna att läxhjälp är ytterligare en 

avgörande faktor för skolframgång. Önskvärt är en person som kan hjälpa till med läxorna då 
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man behöver det och ännu viktigare är personens förmåga att tydligt förklara innebörden av 

det som ska läsas in eller de uppgifter man behöver utföra. 

Jag hoppas att forskningsfrågor om skolframgång för elever med kort skolgång leder till 

vidare forskning. Generella resultat är önskvärda med tanke på hur många ungdomars framtid 

som påverkas av hur de blir mottagna och behandlade i den svenska skolan. Lärare och 

skolledning måste känna till framgångsfaktorerna vid organisatoriska planeringar.  
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Bilaga 1 Information om undersökningen 
Syftet med undersökningen 

Att få svar på vilka förutsättningar som påverkar skolgången positivt för ungdomar anlända 
till Sverige i yngre tonåren? 

Att få veta vilka framgångsfaktorer ungdomarna tycker är betydelsefulla för deras skolgång 

Dina rättigheter 

• Du har rätt att tacka nej till att medverka när du vill 

• Du har rätt att få veta vad forskningen syftar till 

• Du har rätt att veta vilket material från dig som kommer att användas i forskningen 

• Du har rätt att få kontrollera dina svar i efterhand, fram till att uppsatsen har lagts 
fram 1/6-2013. Därefter kommer inga intervjusvar sparas mer än i det generella 
resultatet i uppsatsen. 

Forskarens skyldigheter 

• Jag är skyldig att informera dig om att din medverkan är frivillig 

• Jag är skyldig att skydda dina personuppgifter, ingen ska kunna räkna ut att det är du 
och dina svar som ligger till grund för undersökningen.  

• De uppgifter och svar som jag tillhandahåller från dig bevaras på säkert ställe så att 
ingen annan än jag har tillgång till dessa 

• De uppgifter och svar som jag tillhandahåller från dig förstörs så fort mitt 
analysarbete och min uppsatsframläggning ar slutförd, 1/6-2013 

Kontaktuppgifter 

Sara Johansson 

Linnéuniversitetet, 2SS10E Svenska som andraspråk, kandidatkurs, 30 hp; HT12-VT13 

Mobiltelefon: 070-584 06 11, hemtelefon: 0470-75 06 11 

Mailadress: sjofz08@student.lnu.se 

Samtycke 

Jag samtycker till att delta i denna 
undersökning:__________________________________________ 



31 
 

 

Bilaga 2 Frågeformulär 

 
 

1. Har du fått någon form av undervisning innan du kom till Sverige? 

___________________________________________________________________________
_________________________________________ 

 

Om du svarade ja på fråga 1, svara också på frågorna 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.  

 

2. Vilken form av undervisning fick du och i hur många år? Kryssa eller skriv. 

Allmän skola Koranskola Privat/hem-
undervisning 

Skriv om du har annan 
skolbakgrund och hur lång 
tid: 

0-2 år 0-2 år 0-2 år  

2-4 år 2-4 år 2-4 år  

4-6 år 4-6 år 4-6 år  

6-8 år 6-8 år 6-8 år  

På vilket språk? På vilket språk? På vilket språk? På vilket språk? 

    

 

3. Vilket/ vilka ämnen har du fått undervisning i? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________________ 
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4. Var du duktig i skolan i ditt hemland, vilket eller vilka ämnen var du extra bra på? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

 

5. Har dina föräldrar eller andra släktingar någon skolbakgrund? Iså fall vilken? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

 

6. Tyckte de vuxna som du hade i din närhet att skolan var viktig/oviktig? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

7. Fanns det någon/några vuxna som uppmuntrade dig att lyckas i ditt skolarbete 
(föräldrar, lärare, släktingar eller andra vuxna)? 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

8. Hur påverkade kamrater dig att klara skolan? Positivt eller negativt? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

9. Hade du någon förebild i ditt hemland med tanke på lyckad skolgång? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________ 

10. Vad motiverade dig i ditt skolarbete? 

 

11. Hur gammal var du när du började i 

förberedelseklass?__________________år.   

 

12. Hur mådde du vid tiden då du började i förberedelseklassen 
(sorg/chock/lättnad…)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________ 

13. Hur påverkades ditt skolarbete i början av din tid som flykting? 

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________	  
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

14. Vad betydde skolan för dig när du var nybörjare i förberedelseklass? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

 

15. Hur lång tid har du gått i svensk grundskola (förberedelseklass +svensk klass)? 

___________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

16. Har du under din tid i svensk skola haft modersmålsundervisning? 

___________________________________________________________________________
________________________________________ 

 

17. Använder du dig av ditt modersmål under övriga lektioner? (översättningar, samtal 
etc.)?________________________________________________________________
____________________________________ 

___________________________________________________________________________
__________________________________________ 

 

18. Vilka språk använder du dig av på fritiden (raster och ledigheter)? Skriv i %-form 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 
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19. Forskare menar att ett tag efter flykten kommer man in i en period då man ”vaknar 
upp” och förstår att man lever i ett land man inte alls känner. Det ställs krav som 
man inte riktigt klarar av, kanske man känner oro för människor i hemlandet, 
kanske oro för att det känns för svårt med det nya språket. 

Minns du att du har känt så en tid efter du kom till Sverige? När var det, och hur 
påverkade det ditt 
skolarbete?_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_______________________________ 

20. Oroar du dig nuförtiden för några anhöriga i hemlandet? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

21. Är du duktig i skolan nuförtiden, vilka ämnen är du i så fall extra bra på? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

22. Hur fungerar svenskan för dig som undervisningsspråk (i olika ämnen)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________ 

23. Hur fungerar svenskan för dig som kommunikationsspråk (när du pratar med 
svenskar, när fungerar det/när fungerar det inte)? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

24. Har du någon lärare som ger dig extra uppmärksamhet och uppmuntran att lyckas 
i skolan?  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

25. Tycker hon/han att du är en duktig 
elev?_______________________________________________________ 

26. Har du någon annan vuxen som uppmuntrar dig att lyckas med ditt skolarbete, i så 
fall vem? (exempelvis skol-, boende- personal eller god man) 
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________ 

27. Har du någon förebild då det gäller att lyckas i skolan? Berätta. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________ 

28. Har du kamrater som har positiv påverkan på ditt skolarbete (eller kamrater som 
har negativ inverkan)? Berätta. 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

29. Vad är det roligaste med skolan; lektionerna-  i så fall vilka ämnen, rasterna, 
kamraterna eller annat? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________  

 

Var snäll och svara med X på dessa frågor 

30. Är du själv motiverad att lyckas i skolan? 

Nej Något Ja Ja, verkligen 

    

31. Hur viktigt är det för dig att lyckas i skolan? 

Oviktigt Inte så viktigt Ganska viktigt Väldigt viktigt 

    

32. Tycker du om att studera? 

Absolut inte Lite Ja, oftast Ja, mycket 
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33. Har du lätt för att lära dig nya saker? 

Nej, jag har det svårt Nej, inte speciellt Ja, ganska lätt Ja, väldigt lätt 

    

34. Hur lång tid i veckan ägnar du åt läxläsning? 

Mindre än en timme 1-3 timmar 3-5 timmar Mer än 5 timmar 

    

35. Får du läxhjälp då du behöver? 

Aldrig Sällan Ofta Alltid 

    

36. Om du får läxhjälp, vem får du den av? 

En kamrat God man/personal Skolpersonal Någon annan 

    

37. Tror du att läxhjälp är viktigt för att få bra betyg? 

Oviktigt Inte så viktigt Ganska viktigt Väldigt viktigt 

    

38. Hur vill du ha din läxhjälp? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________ 

39. Berätta vad du helst vill göra i framtiden, berätta något om dina planer: 

a) Stanna i Sverige och studera 

b) Stanna i Sverige och skaffa en yrkesutbildning 

c) Återvända till hemlandet  

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________  

 

Tack för din medverkan/Sara 
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