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Abstract 

This study investigates how social interaction affects newly arrived pupils’ views on their 

study situation in the Swedish educational system. The aim is to give a contribution to the 

discussion on the notion of including “the Other” in educational practice in multicultural 

schools. Semi-structured group interviews were conducted to explore how the intercultural 

perspective and the theory of inclusion can be used to explain the dynamics of social 

interaction. The main research questions were: how did social interaction take place in 

preparatory class and in regular class? In what way did social interaction affect the 

transitional period from preparatory class to regular class? Did social interaction have 

consequences for the informants as learners? The results show that newly arrived pupils had 

the opportunity to develop intercultural interaction skills in the preparatory class. Meanwhile, 

this organization meant educational exclusion, which might have contributed to the stress and 

anxiety they experienced later in regular class. The transitional period was problematic, since 

students had to struggle in two aspects. First, they had to catch up in many subjects though no 

significant measures were taken to their linguistic ability and former school experiences. 

Secondly, they had to assert their place in an environment with dysfunctional social 

interaction between some teachers and pupils in regular class. The conclusion is that schools 

have a dilemma in catering for both social and educational inclusion simultaneously. Despite 

this, many pupils expressed satisfaction with their school performance. This suggests that 

intercultural interaction skills, crucial for the pupils’ development, can be developed in the 

preparatory class. Schools need to implement an intercultural perspective in the educational 

organization and planning to include every newly arrived pupil. This calls for a holistic 

approach in pedagogic and social interaction between everyone involved.   

 

Key Words preparatory class, intercultural perspective, inclusion, newly arrived, regular 

class, Social interaction, intercultural interaction skills 
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ordinarieklass, social interaktion interaktionskompetens 
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1 Inledning och bakgrund 

I en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan har Docent Nihad Bunar 

(2010) sammanställt de akademiska arbeten som har gjorts på temat nyanlända i framförallt 

den svenska grundskolan. Forskningsöversikten täcker skolintroduktionen samt den fortsatta 

skolgången. Hans slutsats är att forskningen om nyanländas inlärning i olika 

inlärningssituationer är undermålig. Han menar att den övervägande delen av forskningen 

som finns utgår från dikotomin normalitet/avvikelse. Han skriver att ”forskningen om olika 

aspekter av de nyanländas lärande är kraftigt outvecklad, såväl empiriskt, teoretiskt och 

metodologiskt som analytiskt” (Bunar 2010, s.84). Enligt författaren är de nyanlända eleverna 

de mest utsatta dels för att den utbildningspolitiska diskursen utgått från dikotomin vi/de och 

dels för att skolans arbetsformer och pedagogik inte problematiserats. 

 

Under lärarutbildningen fick jag möjlighet att knyta de erfarenheterna jag har haft i arbetet 

med nyanlända elever till olika teorier om lärande och social interaktion i mångkulturella 

lärandemiljöer. Relevant för denna studie är dels teorier om inkludering och det 

interkulturella perspektivet. Visionen om en interkulturell och inkluderande skola och den 

knapphändiga forskningen om nyanlända elever är drivkraften i detta arbete. Vetenskapliga 

teorier ställer epistemologiska frågor om vetenskapsverksamhetens rationalitet. De är medlen 

för att vi ska kunna problematisera, förstå, klargöra och diskutera nya sätt att betrakta 

verkligheten och förstå världen samt bidra till nytt kunnande (Bjereld, Demker & Hinnfors 

1999 s.12-13). Det är därför min förhoppning att denna studie kommer att bidra med kunskap 

om de nyanländas skolsituation.  

 

På frågan om hur länge man kan anses vara nyanländ svarar Bunar (2010 s.8-16) att man i 

institutionella sammanhang har satt sträcket vid två år. Orsaken till det är att 

Migrationsverket täcker kommunens kostnader för flyktingar under just två år, alltså på 

grundval av ekonomiska och inte pedagogiska orsaker. I sin forskningsöversikt vidgar han 

målgruppen för begreppet nyanländ och inkluderar alla barn anlända till Sverige någon gång 

under skolåren. Eleverna kan gå i introduktionsklass eller i ordinarieklass.  I detta avseende 

anser jag att man kan kalla min målgrupp för nyanlända elever trots att de har gått i den 

svenska skolan mellan tre och sex år.   
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1.1 Definition av begrepp 
 

Som Strömquist (2010) påpekar det är det nödvändigt att definiera sin begrepp för att 

tydliggöra det vetenskapliga resonemanget och skapa ”ett bra utgångsläge för textbyggandet” 

(Strömquist 2010, s.55). Följande begrepp har jag funnit väsentliga att förklara för min 

studie: 

Etnicitet: Jag väljer medvetet att använda begreppet etniska svenskar som en etnicitet bland 

andra etniska bakgrunder i Sverige trots att begreppet etnicitet vanligtvis används av de 

dominerande för att beskriva ”de Andra” (Lohrentz 2007, s.46). 

Identitet: En tolkning man gör av sig själv i dialektisk process med andra, som det förstås av 

Borgström & Goldstein-Kyaga (2009, s.15) 

Kontext: sammanhang som formas av förhållanden bestämda i bland annat kultur, plats, tid 

och rum, ideologi och maktförhållanden som det förstås av (Cummins 2001, s.94) 

Kultur: Inlärda värderingar, normer och föreställningar som kommuniceras i en social 

interaktion (Arvatstson & Ehn (red) 2008).  

Mångkulturell lärandemiljö: I betydelsen att det är en skola där olika kulturer och 

kulturyttringar är representerade i en inlärningsmiljö. Jag undviker medvetet begreppet 

”segregerade förortsskolor” som jag anser är vanligare i den litteratur jag kommit i kontakt 

med och liksom Lorentz får en känsla av att dessa områden inte tillhör det övriga samhället 

(Lohrentz 2007, s.46). 

Pedagogik: I den här studien refererar jag pedagogik till en sammanflätning mellan 

uppfostran och bildning dvs. ”Att den pedagogiska praktiken ska både fostra, socialisera och 

ansvara för självbildning” (Lohrentz 2007, s.46) 

Social interaktion: Den sociala handlingen människor emellan, hur man kopplar mening till 

en kontext. Min syn på interaktion är sociokonstruktivistisk och menar att undervisning och 

lärande sker i ett kontextuellt bundet samspel (Cummins 2001, s.93-94) 

Språk: I denna studie talar jag om språk som fenomen förbundet med sociala och kulturella 

erfarenheter med avseende på maktrelationer (Sjögren 1996, s.10). 

Symbol: Används för att beskriva olika kommunikationsformer mellan människor. Social 

interaktion anses vara en symbol för flertydliga budskap (Ehn & Arvastson 2008, s.161). 
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Med dessa begreppsdefinitioner försöker jag ge en vetenskaplig och erfarenhetsbaserad grund 

till studiens analys och diskussion (jämför Strömquist 2010, s.56).  

 

1.2 Uppsatsens disposition 
 

Studien omfattar sex kapitel som är strukturerade på följande sätt. Första kapitlet inleds med 

studiens bakgrund och tidigare forskning som har relevans för studien. I kapitel två 

presenteras de teoretiska ansatserna, teorin om inkludering och det interkulturella 

perspektivet samt syfte, mål och frågeställningar. Det tredje kapitlet tillägnas den metodiska 

ansatsen innefattande en kort redogörelse för en pilotstudie och i fjärde kapitlet analyseras 

empirins resultat. I näst sista kapitlet görs en slutsats och en sammanfattande diskussion. Det 

femte och avslutande kapitlet ger förslag på vidare studier. 

 

1.3 Tidigare forskning 

Skolverkets kunskapsöversikt om vad som påverkar resultaten i den svenska grundskolan 

(Skolverket 2009) och forskningsöversikten om de nyanlända eleverna i den svenska skolan 

(Bunar 2010) har legat till grund för genomgången av tidigare forskning. Data från dessa 

översikter har också utnyttjats för urval av litteratur som har relevans för studien. En annan 

strategi som har använts för att undersöka tidigare uppsatser kring liknande studier är 

databaserna Libris och Diva. Rekommendationer från handledaren och litteratur från 

utbildningen ”utbildningsvetenskap” har varit användbart.   

 

1.3.1 De nyanländas skolintroduktion 

 

Förberedelseklasser är en särskild introduktionsverksamhet där nyanlända elever får 

grundläggande svenskundervisning i den svenska skolan. Med nyanlända elever avses elever 

som anländer nära skolstarten eller under sin skoltid i grundskolan, gymnasieskolan eller 

särskolan och som bristfälligt eller inte alls behärskar det svenska språket (Bunar 2010, s.14-

17). Elevernas ankomstland, orsak till flytt, kulturella referensramar, ålder, skolbakgrund, 

studievanor och skolmotivation är varierande. Eleverna kommer när som helst under 

terminen och gruppsammansättningen är i ständig förändring. Det gemensamma för dessa 

elever är att skolan de går i har bestämt att de nyanlända eleverna inte klarar att följa 
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undervisningen i ordinarie klasser då de saknar adekvata kunskaper i det svenska språket. 

Man anser att dessa elever befinner sig i en särskild situation och har särskilda behov både 

pedagogiskt och socialt. Enligt Rodell-Olgaç (1995) och Axelsson och Norrbacka Landsberg 

(1998) ger förberedelseklasser eleverna möjlighet att arbeta under demokratiska former där 

man utgår från elevernas språk, individens förutsättningar och tidigare kunskaper. 

Förberedelseklassen ger också möjlighet att bearbeta traumatiska erfarenheter i en lugn miljö 

(Axelsson & Norrbacka Landsberg 1998, s.13-14, 126; Rodell-Olgaç 1995 s.5 - 6). 

 

Organisationen för de nyanlända eleverna i Sverige varierar. Hur eleverna tas emot och hur 

skolgången organiseras för dem är av avgörande betydelse för deras långsiktiga utveckling 

(Skolverket 2008, s.14-15; Bunar 2010, s.15). Enligt forskning tar det minst fem år att 

komma ikapp studiemässigt för nyanlända (Cummins 2001, s.89). Samtidigt hålls eleverna 

kvar i en särskiljande organisation för länge och övergången till ordinarie klasser sker av 

subjektiva bedömningar, av en ”magkänsla” (Bunar 2010, s.57).  I en utvärdering/forskning 

av två skolor som Axelsson och Norrbacka Landsberg (1998) har gjort framgår att 

övergången till ordinarie klass sker relativt smidigt, men att begränsningen i materialet gör att 

analysen inte kan tas för givet. De menar att mer forskning och en kompletterande studie 

skulle behövas för att få veta hur det går för eleverna i ordinarie klasser. Författarnas arbete 

utgår från lärarnas perspektiv och studiens målgrupp var barn i åldrarna 7 -13 år. Därför anser 

jag att man behöver lyfta fram elevernas perspektiv. 

 

1.3.2 Skollagen och läroplanen 
 

Enligt läroplanen skall utbildningens mål, samt de rättigheter och skyldigheter som elever 

och deras vårdnadshavare har, klargöras av skolan. Utbildningen kan aldrig utformas lika för 

alla eftersom elever som av olika anledningar har svårt att uppnå målen för undervisningen 

har behov av särskilt stöd. Den verksamhet som skolan bedriver måste därför utvecklas för att 

varje elev ska kunna nå de uppställa målen utifrån sina egna behov, förutsättningar, 

erfarenheter och sitt tänkande. Skolan skall ha ett internationellt perspektiv som främjar 

förståelsen för den kulturella mångfalden. Eleven ska uppleva att den egna 

kunskapsutvecklingen går framåt och att kunskapen skall kännas meningsfull. Dessutom skall 

eleven ges reellt inflytande över sin egen utbildning. Målet för skolan ska vara att skapa en 

trygg, lustfylld och levande social miljö där varje elev blir bemött med respekt för sin person 
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(Lärarens handbok (2008), Lpo 94
1
, s.36-46; Skollagen 1 kap.2 §, s.83; Lgr 11

2
). Enligt FN: s 

konvention om barnens rättigheter artikel 9 (d) skall barn förberedas för ett ansvarsfullt liv i 

ett fritt samhälle i en anda av förståelse, fred, tolerans, jämlikhet och vänskap (Lärarens 

handbok 2008, s.217).  

  
 

1.3.3 Skolverkets sammanfattande analys om vad som påverkar elevers 
studieresultat 

 

I en forskningsöversikt angående faktorer som påverkar studieresultaten i svenska 

grundskolan (2009) sammanfattar Skolverket att det finns en större ansvarsförskjutning från 

lärare till elev och att detta orsakar lägre välbefinnande och ökad stress hos eleverna. Elever 

får inte del av lärarnas kompetens i tillräckligt stor omfattning utan lämnas att klara målen 

och söka kunskap på egen hand, ”Lärandet har blivit ett individuellt projekt” (Skolverket 

2009, s.28). Deltagande i modersmålsundervisning anses ha en avgörande betydelse för 

elever som har svenska som andra språk. Andra slutsatser som är relevanta i denna studie är 

att skolans sätt att organisera undervisning och skolans arbetssätt påverkar elevers behov av 

stöd. Särskiljande arbetsformer, utformning av läromedel, ett homogent perspektiv på 

lärandemiljön och på undervisningen kan leda till inlåsningseffekter och få sorterande 

konsekvenser. Både internationella och svenska studier visar att kamraters 

prestationsförmåga, lärarens tydliga ledarskap och ämnesdidaktiska kompetensen samt 

förväntningar på eleverna har en avgörande effekt på elevers studieresultat (Skolverket 2009, 

s.18-34, 238ff). Att upprätthålla respektfulla och förtroendefulla relationer och att ha positiva 

inställningar på elever är också de faktorer som anses viktiga (ibid).  

 

1.3.4 Ledarskapets betydelse för den sociala interaktionen 

 

Enligt Cummins (2001) är den mest avgörande faktorn för elevers framgång interaktionen 

mellan lärare och elev (Cummins 2001, s.93-105). När elever känner att de får respekt och 

bekräftelse från både lärare och kamrater skapas en känsla av att alla är inkluderade i en 

lärandemiljö där individens röster kan höras (ibid). Enligt Stensmo (2008, s.7-59) handlar 

                                                 
1
 Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet Lpo 94 

2
 Förordning (SKOLFS 2010:37) om läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet Lgr 11 
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ledarskap i klassrummet om förmågan att organisera och leda sina medarbetare kollektivt och 

samtidigt ha förmågan att individualisera arbete och lärande. Vidare poängterar han vikten av 

att kunna ”hantera frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika 

arbetsuppgifter och interaktionsmönster” (Stensmo 2008, s.7) då dessa är en nödvändig del av 

skolans och klassrummets vardag. Enligt Lahdenperä (2008 s.101-103) är genomtänkta höga 

förväntningar på elever och deras prestationer en av de faktorer som utvecklar goda 

inlärningsmiljöer. De höga förväntningarna riskerar att utebli när lärare förväxlar bristande 

språkkunskaper med bristande tankeförmåga genom att inte ställa adekvata krav. Skolan 

behöver tydliggöra vilka krav de nyanlända ställs inför, ha erfarenhet och kunskaper om olika 

skol- och undervisningsformer än det som är invant på lokalplan samt kartlägga det arbetssätt 

och den sociala interaktionen i skolan. I Skolverkets allmänna råd för hur man ska arbeta med 

nyanlända elever (Skolverket 2008) poängterar man vikten av att förstå den enskilda elevens 

skolerfarenhet gällande ämneskunskaper och skolsystem. Därför menar man att det är skolans 

ansvar att ”på ett tydligt och respektfullt sätt förmedla vilka nationella mål som finns för den 

svenska skolan och hur man arbetar för att nå dessa mål” (Skolverket 2008, s.7). 

Interaktionen mellan den nyanlände och läraren blir då avgörande för att förstå syftet med 

olika arbetssätt och organisatoriska lösningar. 

 

2 Teorianknytning, syfte och frågeställningar 

Jag kommer att studera nyanlända elevers upplevelser av sin skolsituation med fokus på 

social interaktion, utifrån teorin om inkludering och det interkulturella perspektivet. 

2.1 Teorin om inkludering 
 

Visionen för den svenska skolan har länge varit att skapa ”en skola för alla”, men denna 

vision har blivit en svår utmaning ju större mångfalden hos skolans klientel blev (Nilholm 

2007, s.49). I teorin om inkludering använder den norska professorn i pedagogik Peder Haug 

(1998) begreppen: social rättvisa och det demokratiska deltagarperspektivet och Nilholm 

använder begreppen: dilemma perspektivet och det kritiska perspektivet. Begreppet 

inkludering är en vidare utveckling av begreppet integrering. Han menar att begreppet 

integrering är en felaktig översättning till svenska av det engelska begreppet inclusion. 

Begreppet inclusion i skolsammanhang fick stor acceptans internationellt som ett mål att 

förverkliga visionen om ”en skola för alla” (Nilholm 2006, s.14). Integration innebär att den 
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som är ”avvikande” (Nilholm 2006, s.14) ska passa in i den befintliga organisationen medan 

inkluderingsbegreppet innebär att organisationen ses över och anpassas till elevernas 

förutsättningar och behov (Nilholm 2006, s.13 ff.). 

 

Haug utvecklar och beskriver integreringsbegreppet i specialpedagogiska sammanhang med 

två olika termer: segregerande inkludering och integrerande inkludering (egen kursivering). 

Segregerande inkludering innebär att man kan vara fysisk inkluderad i organisationen men 

ändå segregerad genom att man får särskilt stöd med diverse särlösningar. Gundara (2000) 

hävdar att kompensatoriska lösningar är diskriminerande. Integrerande inkludering innebär 

att man får stöd inom ramen för de gemensamma aktiviteterna och att stor vikt läggs på en 

demokratisk social träning (Gundara 2000; Haug 1998; Nilholm 2006). 

 

2.1.1 Social rättvisa och dilemma perspektivet 

 

Haug förknippar särskilda klasser och andra särlösningar i kompensatoriskt syfte med den 

segregerande inkluderingen, medan han förknippar inkludering av alla elever i en helklass 

med social rättvisa. Med social rättvisa menar den danska sociologen vidare att man har rätt 

att delta i det sociala livet utifrån ens egna förutsättningar. Alla elever ska accepteras, trivas i 

skolan och få insikt om hur samhället fungerar. Man ska få göra sin röst hörd och ges reella 

möjligheter att påverka sin utbildning (jämför s.10). Man får ett socialt och kunskapsmässigt 

utbyte av en inkluderande utbildning och därför ska lärande och socialisation ske i en 

gemenskap. Genom utbildning i gemenskap skapar man sociala nätverk och lär sig utöva 

demokrati genom ständig konfrontation, samverkan och förhandling. Pedagogiska 

särlösningar är enligt Haug stigmatiserande och exkluderande. Enligt detta resonemang är det 

mest rättvist och utvecklande för elever med olika svårigheter att inkluderas i ordinarie klass. 

Då målet är ”en skola för alla” (Nilholm 2006, s.14) ska man främja heterogenitet och 

mångfald. Det är därför alla lärare ska ha kompetens att undervisa alla typer av elever (Haug, 

1998, 12-20). 

 

Enligt Skolverket är det vanligt förekommande med särskilda undervisningsgrupper trots att 

det fordras inkludering förutom i tillfälliga och temporära fall. Utgångspunkten är att alla 

grupper är heterogena. Heterogeniteten är mångfacetterad, har ett värde i sig och är en 

förutsättning för att skapa fruktbara lärandemiljöer (Skolverket 2009, s.196). 
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 Dilemma perspektivet bygger på problemet med att särbehandla elever via kompensatoriska 

lösningar och samtidigt strävar efter att alla ska vara deltagande och få rätten till utbildning 

på samma villkor, oavsett anlag begåvning och intresse. Enligt Nilholm (2007 s.15) är den 

särskiljande undervisningens negativa sida att man stämplar individer och legitimerar att 

vissa inte är normala. Den positiva sidan är att individer ges möjlighet till extra stöd när de 

anses behöva det. I dilemma perspektivet är det eftersträvansvärt med olikheter. Samtidigt 

menar Nilholm att det i varje kontext finns vad man anser vara normalt och önskvärt. Att 

kunna det svenska språket i Sverige är ett sådant exempel. Det problematiska enligt detta sätt 

att se på saken är att man bedöms att vara i behov av särskilt stöd och anses ha en brist. I 

dilemma perspektivet förklaras hur motsägelsefullt och komplext det blir när 

utbildningssystemets mål är att inkludera alla barn i den sociala och pedagogiska 

gemenskapen. Han lyfter istället det kritiska perspektivet som innebär att sociala institutioner 

konstruerar segregerande organisationer med speciella språkbruk som specialpedagogik eller 

elever i behov av särskilt stöd (Nilholm 2007 s.71ff). 

 

Trots att Haugs teori om inkludering och Nilholms dilemma perspektiv förknippas med 

specialpedagogik för elever med inlärningssvårigheter av olika slag anser jag att det är högst 

relevant för nyanlända elever då de anses vara i behov av särskilt stöd och hamnar i 

verksamheter som enligt detta resonemang kan vara exkluderande på flera nivåer. Nyanlända 

elever börjar ofta sin skolkarriär i Sverige i avskilda verksamheter, som vanligtvis kallas för 

förberedelseklasser, ofta i mångkulturella miljöer där det är sällsynt med elever som har 

majoritetsspråket som sitt modersmål (Bunar 2010). Genom att analysera en amerikansk 

studie, beskriver Axelsson (2001) två skilda sätt att inhämta kunskaper för nyanlända. Det 

ena är det traditionella och kompensatoriska, det vill säga åtgärda det som ses som ett 

problem, och det andra är att addera ny kunskap till den befintliga. Med det kompensatoriska 

arbetssättet riskerar nyanlända att inte komma ikapp sina jämnåriga kamrater som fått hela 

sin undervisning på svenska (Axelsson, Gröning & Hagberg – Persson 2 001:1 s.16 -19). 
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2.2  Interkulturella perspektivet 

2.2.1  Historisk överblick 

 

Historiskt är den europeiska kontinenten multikulturell och fortsätter att vara det trots strävan 

till monokulturell och enhetlig politik (Gundara 2000, s.106). Mellan 1910-1950 influerades 

skolan och utbildningen av rasbiologiska idéer och inlärningssvårigheter ansågs bero på 

individens nedärvda anlag. Detta resulterade i isolering eller exkluderande skolformer och 

sterilisering inför skolslutet för att skydda samhället från normbrytande människor. Fram till 

1980-talet var målet för svensk utbildning att skapa sammanhållning baserad på likhet och 

enhet – ett land, ett folk med samma språk, religion, och kultur. Det blev en social 

konstruktion av svensk modell som fortsatte fram till 1990-talet (Lorentz 2007, s.51-56).  

 

Människor som har en annan bakgrund än den etniskt svenska utgör idag en betydande del av 

befolkningen och det finns en tendens att förklara inlärningssvårigheter med elevernas 

kulturella och språkliga arv. Den allmänna politiska retoriken lyfter mångfalden som något 

positivt i det mångkulturella Sverige. Att kunna leva i och med flera kulturer i den 

globaliserade världen lyfts fram som en merit. De moderna människorna förväntas vara 

flerspråkiga, internationella entreprenörer. Samtidigt uppmärksammas och beskrivs en stor 

grupp människor som problematiska i både medier och politiska sammanhang (Lahdenperä 

1995, s.68; Lorentz 2007). 

 

FN: s konvention för de mänskliga rättigheterna avskaffade rasdiskriminering 1965. För att 

bekämpa fördomar och öka förståelsen mellan olika folkgrupper förbinder sig 

konventionsstaterna att vidta åtgärder.  Ett av de områdena för att effektivisera dessa 

målsättningar ansågs vara utbildning för internationell förståelse. 1974 gav UNESCO 

(Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur) en rekommendation 

om att förmedla internationellt och interkulturellt synsätt inom alla former av utbildning för 

att öka internationell förståelse, samarbete och fred samt undervisning om de mänskliga 

rättigheterna. Den ökade invandringen, erkännandet att Europa är mångkulturellt och strävan 

att avskaffa rasdiskriminering är upphovet till begreppet interkulturalitet (Lahdenperä 2004, 

s.15 & 16; Lorentz & Bergstedt 2006, s.13-36). 

 

 Enligt Lorentz (2007 s.136) började invandrarpolitiken formellt på 1970-talet med 

godkännandet av en ny invandrarpolitik för integration istället för assimilation. Med det goda 
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uppsåtet att uppmärksamma och lyfta invandrarens situation skapade man dikotomin svenska 

barn och icke svenska barn. Med hjälp av språket skapades motpoler. Invandraren eller 

invandrarbarnen konstruerades som en grupp som skiljer sig från det enhetliga svenska. 

Globaliseringen och behovet av att anpassa utbildningen till det ökade antalet elever med 

annat modersmål än svenska är bakgrunden till interkulturell utbildning enligt Goldstein-

Kyaga & Borgström (under utgivning). Lahdenperä (2004) poängterar att man använde 

begreppet interkulturell undervisning på 1980-talet i strävan att öka förståelsen för 

invandrarnas särart och lära svenskar om olika kulturer och därmed undvika negativa 

attityder till invandrare.  

 

Trots att Sverige, liksom de flesta länder, alltid har varit mångkulturellt är det först 1983 som 

det hävdas att så är fallet. 1995 förklarar Utbildningsdepartementet att Sverige är ett 

mångkulturellt samhälle och att all utbildning ska synliggöra detta faktum (Goldstein-Kyaga 

& Borgström (under utgivning) s.8; Gundara 2000, s.106; Lahdenperä 2004, s.16). Så sent 

som 1999 godkände den svenska riksdagen ratificeringen av Europarådets ramkonvention om 

skydd för nationella minoriteter och deras språk (Lorentz 2007, s.83). 

 

2.2.2 Vad innebär då ett interkulturellt perspektiv? 

 

 

Ett interkulturellt perspektiv innebär ett postmodernt och poststrukturalistiskt
3
 pedagogiskt 

tänkande om gränsöverskridande interaktion. Det är en process för ömsesidig förståelse och 

meningsskapande ”i mötet med den Andra” (Lorentz 2007, s.195). Målet för det 

interkulturella tänkandet är att med nya språkliga uttryck som verktyg och med delaktighet 

medverka till social och pedagogisk inkludering. Det är att sluta diskriminera varandra och 

göra ett ständigt försök att förstå varandra trots alla konflikter som kan uppstå på vägen till 

förståelsen (Lorentz & Bergstedt (red) 2006, s.29; Lorentz 2007, s.175-195). Interkulturella 

teoretiker undersöker hur man kan ifrågasätta det självklara i sin egen världsbild så att vi 

förmår släppa in andra som ett sätt att bryta låsningar som försvårar det mänskliga mötet 

(Lorentz & Bergstedt 2006, s.225). 

 

                                                 
3
 Det moderna samhället förknippas med industrialismen och det postmoderna kommer efter Berlinmurens fall. 

Det posttrukturalistika innebär en kritik mot strukturalismens försök att förklara samhällets och den sociala 

människans egentliga natur (Lorentz & Bergstedt (red) 2006, s.251-253; Lorentz 2007, s.174). 



15 

Det kunskapsteoretiska antagandet för interkulturellt tänkande och lärande är 

socialkonstruktivistiskt (jämför, Lahdenperä 2004, s.22; Goldstein-Kyaga & Borgström, 

under utgivning, s.15). Med detta menar man att kunskap och tänkande inte är av naturen 

givna utan kontextuella. De är en produkt av historiska, sociala och ideologiska skeenden 

som vidmakthålls av specifika sociala och ekonomiska förhållanden. Verkligheten existerar i 

våra sinnen och i den språkliga sociala interaktionen. Språket är en social konstruktion och 

därmed förmedlas verkligheten genom språket (ibid). Den som har makt över språket har 

makt över tänkandet. ”Även konstruktionen av människans identitet, sätt att vara och förstå 

värden på bygger på språket” (Lahdenperä 2004, s.22). Språket återspeglar på olika sätt den 

världsbild och de värderingar som existerar i en kultur (Lahdenperä 1995, s.33). Olika 

aktörsgrupper med skilda referensrammar, erfarenheter, villkor och förhållningssätt möts i 

skolan där det utspelas maktkamp. Elevens sociala och kulturella situation uttrycks i språket. 

”… språket som varit en naturlig del av livet blir i nya landet en stor utmaning som kan vara 

hindrande i sociala kontakter, i skolan och i arbetslivet” (Goldstein-Kyaga & Borgström, 

under utgivning, s.15). Det svenska språket har ett starkt symboliskt värde i Sverige och 

därmed i skolan eftersom enspråkighet har under lång tid varit en djuprotad tanke (Sjögren, 

Runfors & Ramberg 1996, s.22). 

 

Misslyckanden är ett resultat av den föreställda känslan av rasism, strukturell ojämlikhet och 

ett hinder av valmöjligheter (Gundara 2000, s.53). Tidigare ojämlikheter ersätts av nya, till 

exempel att man ”inte talar tillräckligt bra svenska” (eget citat). Så länge den institutionella 

formen av ojämlikhet existerar kommer utbildningen för dem som känner sig missgynnade att 

misslyckas (Gundara 2000, s.53). Människan strävar efter gemenskap och tillhörighet och 

detta är det äkta målet för skolans uppdrag. Utebliven gott kamratskap, ömsesidig respekt och 

tolerans leder till känslan av misslyckanden och sökande efter uppmärksamhet på felaktiga 

föreställningar (Stensmo, 2008, s.122). 

Goldstein-Kyaga & Borgström (under utgivning) som problematiserar det normativa draget i 

interkulturell pedagogik hävdar att syftet med interkulturell pedagogik är att anpassa ett 

föränderligt samhälle till de nya mänskliga behov som uppstår. Därför menar de att det inte är 

frågan om att ge ett facit för hur man skulle lösa pedagogiska problem utan en vetenskaplig 

process som måste utvecklas hand i hand med de behov som uppstår i samhället och därmed i 

skolan (Goldstein-Kyaga & Borgström, under utgivning, s.10). Författarna diskuterar den 

aktuella kritiken som riktas mot mångkulturalism då man hävdar att den konstruerar 
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kategorier. Denna kritik menar författarna kan också riktas mot interkulturalism om man 

anser att ett interkulturellt synsätt implicerar skillnader i kulturer och skapar dikotomier. De 

menar dock att kritiken beror på vilken syn man har på begreppet kultur och identitet. I ett 

interkulturellt förhållningssätt ser man både kultur och identitet som komplexa och 

motsägelsefulla sociala processer i ständig förändring. I grunden handlar ett interkulturellt 

perspektiv om en strävan mot gemensam förståelse, att i ojämlika maktrelationer, överbrygga 

olikheter genom acceptans, tolerans och respekt för ”den Andra” (Goldstein-Kyaga & 

Borgström, under utgivning, s.11-13). Våra identiteter, kunskaper och vår kulturella 

orientering bildas av den mening som skapas i den sociala interaktionen med andra. Som jag 

redogjorde för ovan är ett interkulturellt perspektiv en förmåga att uppnå en kritisk 

självmedvetenhet, att problematisera egna och andras värderingar samt att analysera 

maktförhållanden. Därför är monocentrism: EN kulturell identitet, ETT dominerande språk 

och ETT sätt att vara som norm och som det eftersträvansvärda begränsande även för den 

egna utvecklingen (Lahdenperä, 2004, s.23). 

Under de senaste 30 åren har interkulturellt perspektiv på lärande funnits som idé och 

pedagogiskt ideal (Bunar 2010, s.32-33), men har varit svår att implementera då tanken på 

assimilering lever vidare (ibid.). Han understryker också vikten av att mer forskning om 

interkulturell lärande i skolans vardag behövs. 

 

2.3 Syfte, mål och frågeställningar 

2.3.1 Syfte och mål 

 

Syftet med studien är att undersöka nyanlända elevers upplevelse av sin skolsituation med 

fokus på den sociala interaktionen. 

 

Målet med studien är att öka förståelsen för de nyanländas skolsituation i hopp om att väcka 

diskussioner om elevernas sociala och pedagogiska inkludering i skolan. Den normativa 

aspekten i denna studie grundar sig i den hermeneutiska epistemologin som jag ansluter mig 

till. Den förutsätter att kunskap ska vara nyttig och leda till effektiva handlingar samt bidra 

till att göra tillvaron mer begriplig (Kvale & Brinkmann 2009, s.19 - 72). 
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2.3.2  Frågeställningar: 

 

 Vilken betydelse har den sociala interaktionen i förberedelseklass haft för 

informanterna? 

 Hur smidig har övergångsperioden till ordinarie klass upplevts vara? 

 Vilken betydelse har den sociala interaktionen i ordinarie klass haft för de nyanlända? 

 Hur har elevernas upplevelse av den sociala miljön påverkat deras skolgång och 

studier? 

I nästa kapitel diskuteras den epistemologiska förankringen, den metodiska ansatsen och 

tillvägagångssättet för hela studien. Både en personlig och en epistemologisk reflektion görs 

på slutet av kapitlet. 

 

3 Material och metod 

3.1 Epistemologisk förankring och metodisk ansats 
 

Den traditionella vetenskapsteorin skiljer mellan det positivistiska och hermeneutiska 

förhållningssättet. Positivismen söker objektivitet, rationalitet och menar att forskningens 

empirism skall vara möjlig att upprepa, pröva och förankra i teorier. Till skillnad från 

positivismen utgår hermeneutiken ifrån förförståelsen och ett växelsamspel mellan delar och 

helheter. Med del- och helhetsperspektivet ämnar man nå så stor förståelse som möjligt av det 

studerade fenomenet. En förförståelse som grundar sig på den språkliga och kulturella 

gemenskapen, ett ömsesidigt förhållande mellan delar och helheter, ett historiskt samspel 

mellan nu och då, ett beskrivande och en reflektiv hållning samt en rimlig tolkning utgör den 

hermeneutiska spiralen (Olsson & Sörensen 2007, s.15 - 101). Enligt Stukát (2005) är 

kvalitativ metod ett sätt att kategorisera olika delar för att få en helhetsbild av fenomenet som 

ska studeras (Stukát 2005, s.30). Den kvalitativa forskningen är inte ute efter att bevisa eller 

pröva hypoteser utan intar ”resenärsperspektivet” (Kvale & Brinkmann 2009, s.65) och möter 

situationen med öppenhet. 

 

Mitt val av forskningstradition är hermeneutiskt då jag vill komma åt informanternas 

upplevelse och utifrån mina frågeställningar ansåg jag att det kvalitativa paradigmet var 

lämpligast för min studie. Studiens empiriska underlag är en kvalitativ forskningsintervju.  

Datainsamlingen gjordes genom öppna och semistrukturerade djupintervjuer. Intervju är en 
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speciell form av samtalsteknik där intervjuaren söker förstå världen från den intervjuades 

perspektiv och i samspel med denne producera kunskap. Intervjusamtal sker i ett kontextuellt, 

pragmatiskt och handlingsorienterat sammanhang med språket som medium och det sagda är 

bundet till situationen där det sägs (Kvale & Brinkmann 2009, s.19 – 72 & Olsson och 

Sörensen 2007, s.79 & 133). 

 

3.2 Urval och avgränsningar 

3.2.1 Informanterna 

 

Informanterna är högstadieelever i en stor kommun i Stockholms län. De går i årskurs nio i 

en mångkulturell skola där kulturella, etniska och språkliga möten är en del av vardagen. 

Etniska svenskar utgör en mycket liten minoritet. Eleverna i studien har tidigare gått i 

förberedelseklass och går i årskurs nio under undersökningen. De elever som går helt eller 

delvis i förberedelseklass är inte inkluderade. I hela skolan går det ungefär 200 elever och alla 

utom sex stycken har svenska som andra språk.  Utöver de fyrtio stycken som är utslussade i 

de ordinarie klasserna går det ungefär fyrtio nyanlända elever i skolans 

förberedelseklassverksamhet (information från skolans expedition den 13 april 2010). 

Urvalet och avgränsningen beror på min förhoppning om att elever i årskurs nio kan ha 

perspektiv på sin skolsituation när de är i färd att lämna grundskolan och kan reflektera fritt 

och vara uppriktiga med sina svar. Valet att fokusera på elevernas upplevelser grundar sig i 

nödvändigheten av att de som har upplevt fenomenet får komma till tals eller liksom den 

franska sociologen Pierre Bourdieu (1999) uttrycker det ”så att sanningen sägs av dem som 

erfar den” (citerad i Bunar 2010, s.48). 

Att i olika intervjuformer låta elever själva berätta om eller beskriva sina upplevelser av verkligheten i 

en mångkulturell lärandemiljö eller i en mångkulturell skola borde vara av ett stort intresse för den 

interkulturella pedagogiska forskningen (Lorentz 2007, s.11). 

 

Fas 1 

Studien inleddes med ett informationsmöte med skolans personal och de berörda eleverna. 

För att avgöra målgruppen för studien, optimera och avgränsa intervjufrågorna och 

studieobjektet testades ett frågeformulär i en pilotstudie. Då mitt mål var att komma åt 

elevernas upplevelse var det viktigt enligt mig viktigt att komma åt ett gemensamt 

studieobjekt genom att göra pilotstudien. Ett kort resultat av pilotundersökningen (se s.19) 

har legat till grund för utarbetandet av intervjufrågorna.  
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Fas 2 

Efter bearbetning av pilotstudien kontaktades den valda målgruppen.  För att se om det fanns 

skillnader i hur eleverna upplever sin skolsituation beroende på kön eller etnicitet gjordes ett 

urvalsförsök baserad på ursprungsland och kön, men fördelningen i kön kunde inte efterlevas 

då pojkarna var färre. Informanterna kom från följande länder: Etiopien, Brasilien, Irak, Kina, 

Norge, Serbien, Sierra Leone, Turkiet (både kurd och turk), Uzbekistan. Bland de 17 som 

tillfrågades var elva stycken flickor och 6 stycken pojkar. Tyvärr var en pojke, den enda från 

Polen, bortrest under en längre tid. Utöver den bortresta pojken var det en annan pojke som 

var sjuk under intervjuveckan och inte kunde medverka. Sju länder hade en representant var. 

Pojkarna var alla tillfrågade då de inte var så många. Av de fyra pojkarna som medverkade i 

studien var två stycken från samma land. Bland flickorna var tre från ett och samma land och 

två från ett annat. Bland dessa gjordes ett slummässigt urval genom att rangordna deras namn 

i alfabetisk ordning. De två som hamnade sist i den alfabetiska ordningen valdes för att delta. 

Fas 3 

När det var bestämt vilka som skulle medverka bokades ett möte med eleverna. De berättade 

då att de hellre ville göra gruppintervjuer än enskilda intervjuer. Ett informationsbrev och en 

talong med studiens målsättning och de etiska reglerna som gäller vid intervjustudier 

(Vetenskapsrådet 2010) avsedd för både elever och målsmän presenterades till eleverna. Vi 

gick igenom texten tillsammans och jag antecknade elevernas frågor. Eftersom frågorna 

handlade om språkliga svårigheter omarbetades texten med ett andraspråksperspektiv så att 

både elever och föräldrar kunde lättare förstå budskapet (se bilaga 2). En liten lapp skrevs till 

elevernas modersmålslärare om hjälp skulle behövas. En dag senare fick eleverna den 

omarbetade versionen av de etiska reglerna tillsammans med referens till Vetenskapsrådets 

hemsida ifall någon skulle vilja hitta originalversionen.   

  

3.2.2 Resultat av pilotstudien 

Sammanlagt har trettioåtta av fyrtio elever (två bortfall) deltagit i pilotstudien. Pilotstudien 

genomfördes med elever som någon gång har gått i förberedelseklass och sedan flyttats till 

ordinarie klass (se bilaga 1 för enkätfrågorna). Trots att den exkluderande arbetsformen 

visade pilotstudien att alla elever uppgav att det var mycket viktigt att ha gått i 

förberedelseklass. Den rätta tidpunkten för utslussning till ordinarie klass varierade mellan ett 

och två år. De flesta elever har gått i förberedelseklass minst två år. De elever som har gått 
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längre än två år ansåg att vistelsetiden i den särskilda gruppen var för lång. Elevernas 

vistelsetid i den ordinarie klassen varierade mellan fyra veckor till sju år vid tiden av 

pilotstudien. 

Vilka ämnen de har haft i förberedelseklass varierar.  Tjugoåtta av dem som deltog i 

pilotstudien går på modersmålsundervisning. Alla har haft praktiskt- estetiska ämnen, 

svenska och matematik. En del uppgav att de har haft geografi och religion. Över hälften av 

eleverna trivdes vid ankomsten till förberedelseklassen och alla trivdes innan övergången till 

den ordinarie klassen. Två av eleverna trivdes i början i den ordinarie klassen och alla utom 

en trivdes i ordinarie klassen vid pilotstudien. De flesta elever ansåg att de skulle ha klarat sig 

bättre om arbetsmiljön var lugnare. 

Med dessa resultat i åtanke bearbetade jag semistrukturerade intervjufrågor som skulle kunna 

ge mig djupare förståelse för de nyanlända elevernas sociala interaktion i den skolkontext de 

har funnits sedan ankomsten till Sverige. 

3.3 Genomförande av intervju 

3.3.1 Etiska överväganden 

 

De fyra etiska huvudkraven har följts innan genomförandet av intervjun: informationskravet, 

samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har följts enligt Vetenskapsrådets 

(2010) forskningsetiska principer. 

3.3.2 När och var intervjun skulle utföras 

 

Då de intervjuade var årskurs nio elever vad det av stor betydelse att inte stressa dem med 

datum för intervjun. Eleverna hade fullt upp med nationella prov och var inte beredda att bli 

intervjuade innan de hade fått svar på resultatet till nationella provet i engelska då det var det 

ämnet som nästan alla var osäkraste på. De fick svar mitt i veckan direkt innan påsklovet och 

första gruppen valde att bli intervjuade fredagen innan påsklovet kl. 14.30. Då de flesta 

skoleleverna hade avslutat lektionerna var det inte svårt att hitta en lugn plats inne i skolan.  

Jag påminde om de etiska reglerna samt studiens målsättning. Godkännandet för deltagandet 

samlade jag strax innan intervjun. Vi stängde av alla mobiltelefoner och satte igång intervju 

med första gruppen cirka 14.30. 
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Den andra gruppen valde att bli intervjuad en söndag två dagar efter grupp ett. Alla var på 

plats runt 11.30. Vi gick in till skolbyggnaden som har aktiviteter under helgerna. Vi lånade 

en av idrottsledarnas kontor. Jag påminde om de etiska reglerna samt studiens målsättning. 

Godkännandet för deltagandet samlade jag in i anslutning till intervjun. Vi stängde av alla 

mobiltelefoner och satte igång intervjun cirka 12.05. 

 

3.3.3 Bearbetning av insamlat datamaterial 

 

Båda intervjuerna spelades in och transkriberades i direkt anslutning till de två 

intervjutillfällen. För att inte missa något har jag transkriberat allt ordagrant och lagt till några 

kommentarer från mina anteckningar. I analysdelen kommer jag däremot att till en viss del 

anpassa citaten till skriftspråk, det vill säga att återge det väsentliga utan utfyllnadsord och 

grammatiska avvikelser för att underlätta förståelsen för dem som ska läsa uppsatsen. Den 

talspråkiga transkriptionen är full med små utfyllnadsord och läsaren har inte den möjligheten 

att fylla tystnader, förkortade ord som har kompenserats med kroppsspråk som förekommit 

under intervjustunden. Då eleverna är i full fart med att utveckla sitt andra språk svenska, kan 

deras ordval, förenklingar, språkstrategier och grammatiska avvikelser störa läsaren som inte 

är van vid andraspråkselevers sätt att tala. Jag är fullt medveten att min egen omarbetning kan 

äventyra reliabiliteten, därför har jag skaffat en egen diktafon för att kunna ta den med mig 

om jag skulle behöva fråga en elev om ytterligare förklaringar.  

 

Transkriberingsmaterialet är delat på två. Den ena gruppen kallas grupp 1 och den andra 

gruppen kallas grupp 2. Alla namn är borttagna och eleverna har fått beteckning elev 1 – 6 i 

grupp 1 och elev 7- 12 i grupp två. Att det blev två intervjugrupper berodde just på att alla 

inte kunde medverka samma dag, därför kommer jag inte att ta hänsyn till eventuella 

gruppskillnader. Under intervjun valde de flesta att hålla i diktafonen när de fick ordet. Detta 

gjorde att de inte pratade i mun på varandra och de flesta röster var tydliga. Rösten på de 

elever som valde att inte hålla i diktafonen blir svag ibland och jag märkte efteråt att dessa 

elevers svar var mindre utförliga. Trots att jag var medveten att de inte tog initiativet att tala 

lika mycket som dem som valde att hålla i diktafonen hade jag svårare att be dem att tala först 

då jag blev orolig att de skulle tystna mer. De två eleverna som avstod från att hålla 

diktafonen var killar, en i den första gruppen och en i den andra gruppen. Både de digitalt 
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inspelade intervjuerna och 27 sidor utskriven text har sparats i säkert förvar. Alla namn som 

har förekommit vid samtalen har tagits bort vid transkriberingen. 

 

För att förenkla arbetet med transkriberingen och hålla isär olika elevers uttalande använde 

jag olika färger för olika elever och olika typsnitt för att markera olika teman.  Denna metod 

har förenklat arbetet med att dela data först i tema och sedan i olika kontexter samt 

tidsperspektiv. Att dela data i tema, kontext och tidsperspektiv är ett tillvägagångssätt 

inspirerat från min handledares avhandling (Borgström 1998). 

3.4 Reflexivitet 
 

De kriterier som ska vara uppfyllda i operationaliseringen av en forskningsuppgift är 

(1) genomförbarheten, som innebär att syftet är preciserat både i ord och i tanke och att är 

realistisk både i omfång, tid och teoretiskt; (2) validiteten, vilket handlar om huruvida man 

verkligen undersöker det är man avser att undersöka; samt (3) reliabiliteten, vilket är frågan 

om hur noggrant intervjuerna, de eventuella transkriberingarna och analysen är genomförda 

samt resultatet kan reproduceras (Kvale och Brinkmann 2009, s.262-263 Olsson & Sörensen 

2007, s.75-77; Stukát 2005, s.34-35). Att man känner eleverna kan påverka studiens resultat. 

Jag kan emellertid hävda att eleverna har varit mycket seriösa och besvarat på alla frågor på 

ett öppet och reflekterande sätt. Den kvalitativa metoden har ett inifrånperspektiv (Olsson & 

Sörensen 2007 s, 13). Inifrånperspektivet innebär att jag mer eller mindre känner eleverna. 

Trots att avstånd och närhet behövs för arbetets helhet var det en stor utmaning att inte falla 

för subjektiva tolkningar eller för invanda mönster. Kvale & Brinkmann (2009) undrar till 

vilken grad kunskap som är producerad genom intervjuer kan vara objektiv, men skriver 

samtidigt att man ändå kan ”tala om reflexivt objektivitet i den meningen att man reflekterar 

över sina egna bidrag till produktionen av kunskap” (Kvale & Brinkmann 2009, s.260). Med 

sådan reflektion i åtanke, distans och öppenhet samt en övertygelse om att något nytt skulle 

skapas från interaktionen mellan intervjuaren och informanterna gjordes ett försök att nå en 

så hög grad av objektivitet som möjligt.   

 

Genom att hålla till i den miljön där undersökningen ska genomföras kommer man in i den lokala 

jargongen, de dagliga rutinerna och maktstrukturerna och får därmed en känsla av vad 

intervjupersonerna kommer att tala om, en situation som inte är helt olik den som en ny lärling möter i 

en verkstad (Kvale & Brinkmann 2009, s.123 – 124). 
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Trots att det var fler som hade deltagit i pilotstudien var det först med den kvalitativa 

ansatsen man kunde få utförligare svar och komma djupare i de fenomen som skulle studeras. 

Eleverna hamnade i fokus när de beskrev sina upplevelser i ord och tanke.  Genom att få dem 

att känna att det de säger är viktigt, utvecklande för den svenska skolan och för intervjuaren 

kunde en del social avstånd som kan uppstå mellan elev - lärare eller barn - vuxen minska. 

Detta är viktigt då maktförhållandet spelar roll i produktionen av intervjukunskap (Kvale & 

Brinkmann 2009, s.49-50).  

  

(Borgström 1998) diskuterar två tillgänglighetsaspekter hämtade från (Ball 1990): ”entry” 

och ”access”. Den föregående är en definition som har med möjligheten att nå informanterna 

och det andra är möjligheten för intervjuaren att kunna samla i material (Borgström 1998, 

s.60). Att jag kände eleverna och att vi hade ett förtroende för varandra var enligt min 

uppfattning en stor fördel för ”access”. Att jag var ute i god tid, att vara lyhörd för den stress 

de kände innan nationella proven och att jag lät dem bestämma datum, tid och plats för 

intervjun, har förenklat ”entry”.  

 

Att det var en gruppintervju förenklade det naturliga samtalet och det som en elev började 

prata om kunde tas vid av en annan elev och ges en ytterligare dimension. Nackdelen kan 

vara att vissa elever fick större utrymme än andra trots alla försök att få alla att ta lika mycket 

plats.  Att jag blev lite säkrare med att intervjua kunde jag märka vid andra tillfället, därför 

finns det alltid risk att jag har bidragit till de svar som ibland kändes kortare vid det första 

intervjutillfället. Att första intervjutillfället var en fredag eftermiddag kan också ha bidragit 

till några elevers snabba svar. Jag anser att den kvalitativa intervjumetoden har bidragit till att 

jag vidgade mina betraktelser och att eleverna fick en reflekterad och fördjupad insikt om sin 

resa genom den svenska grundskolan. 

 

I nästa del följer en presentation av studiens resultat och analys i två delar: den sociala 

interaktionen i förberedelseklassen och den sociala interaktionen i ordinarie klassen. De 

analytiska begrepp som kommer att användas är de begrepp från den tidigare forskningen, 

från teorin om inkludering och det interkulturella perspektivet.   
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4 ANALYS- OCH RESULTATREDOVISNING 

 

Syftet med studien var att undersöka nyanlända elevers upplevelse av sin skolsituation med 

fokus på den sociala interaktionen i skolan. Analysen baseras på material från två 

gruppintervjuer med sammanlagt tolv elever. Tidsperspektivet sträcker sig från 

förberedelseklassen till tiden i den ordinarie klassen. Tidsperspektivet analyseras i två 

kontexter: lärarens betydelse och kamraternas betydelse. Tre förklarings- och 

förståelseansatser är induktion, deduktion och abduktion (Olsson & Sörensen 2007, s.32-34). 

Jag har intagit den abduktiva ansatsen som är en växelverkan mellan empiri, teori och den 

praktiska användbarheten eller med andra ord en växelverkan mellan deduktiv och induktiv 

slutledning (ibid). Med hjälp av den abduktiva ansatsen kommer jag att kunna göra en 

lägesbeskrivning av övergångsperioden från förberedelseklasser till ordinarie klasser med 

fokus på de sociala interaktionerna som det beskrivs och förstås av eleverna.  

 

Utrymmet i denna uppsats tillåter inte kommentarer till vad varje elev har sagt. Istället ges en 

övergripande genomgång av de gemensamma och värdefulla resultaten för det valda 

tidsperspektivet och de valda kontexterna. För att belysa viktiga aspekter i det valda temat 

kommer jag ändå att återge en hel del citat. Citaten har genomarbetats till skriftspråk till en 

viss del för att förenkla förståelsen (se. s.20-21). 

 

4.1 Förberedelseklassen 

4.1.1 Lärarens betydelse för den sociala interaktionen 

 

Samtliga elever berättar att deras första möte i förberedelseklassen var laddat med oro och 

nervositet över hur de skulle kommunicera med både lärare och klasskamrater utan att kunna 

ett enda ord svenska men att de snabbt hittade sin plats i det nya sociala sammanhanget. 

En elev berättar om sin tid i förberedelseklass och förklarar lärarnas betydelse som nyanländ. 

Enligt henne fick hon leka och göra som hon ville de första två åren för att hon inte kunde 

svenska. Ytterligare ett år som hon beskriver som förlorat därför att hon upplevde att hon inte 

lärarens förklaringar. Räddningen kom när en annan lärares högre förväntningar på eleven. 
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Jag tycker att vissa lärare i fbk
4
- klasser inte lär så här hur ska jag förklara alltså de undervisar inte 

ordentligt så att eleverna förstår, förstår du? Typ när jag gick i (namn) jag lärde mig ingenting alls jag 

var bara där och lekte hela typ två år var jag där eller mer än två år. Jag lekte, dansade ingenting alls och 

sen när jag kom upp hit också till (namn) tror jag då var det ingenting gjort heller för hon kunde inte så 

här, jag vet inte om det var vi som var för lata eller som var så här som var helt borta eller om det var 

hon för att jag förstod ingenting vad hon lärde ut. Jag tror att det var hon. Jag kunde inte, jag förstod inte 

vad hon menade, vad hon försökte och allt det där. Och sen när vi började med (namn) då var det lite 

annorlunda för att (namn igen) var lite så där hon var sträng hon var så här rakt fram. Man måste göra 

det här, man måste göra det här. Då var det så här ok då började jag ta skolan på allvar, bara fattat ok, det 

här är verkligen seriöst alltså, jag måste lära mig det här blablabla. Då försökte jag kämpa. Hon försökte 

också så att vi skulle lära oss. 

 

 

Här ger eleven uttryck för flera aspekter i lärarens arbete: det första den didaktiska 

kompetensen, det andra lärarens ledarstil och den tredje lärarens förväntningar. Den tredje 

aspekten kan kännas mest relevant för studiens syfte, men alla tre aspekterna handlar om 

synen på de nyanlända eleverna och förmågan att kommunicera kunskap genom dialog och 

ömsesidig förståelse. När eleven bestämde sig för att ”ta skolan på allvar” handlar det om att 

läraren i fråga har lyckats kommunicera fram känslan av meningsfullhet. Alla utan undantag 

uppgav hur viktigt det är att skolan känns viktig och seriös från första dagen. Den uppenbara 

skillnaden ligger i att några få elever menade att man ska ägna sig bara åt skolkunskaper och 

inte ha utflykter och annat som inte har med ämnen att göra. De flesta informanterna ville ha 

både och. Lärarnas medvetenhet av de ojämlika maktrelationerna mellan en nyanländ och 

läraren är avgörande för att söka gemensam förståelse om vad som ska prioriteras. 

 

Även om det är viktigt att nyanlända barn får en mjukstart i den nya skolan kommer de med 

en bild av hur en skola bör vara. Lärarens interkulturella kompetens handlar just om att förstå 

dels vad som är viktigt och meningsfullt för varje enskilt nyanländ elev utifrån dennes 

kulturella och kunskapsmässiga referensramar. Ett homogent synsätt på nyanlända elever 

som en avvikande grupp, med språkbrist och utan möjlighet till likvärdig undervisning är en 

tolkning man kan göra till den låga förväntningen på eleverna. Om det finns en didaktisk 

förklaring från lärarnas sida kan man ändå tolka att de socialisationsmönster som skapas i en 

den exkluderade miljön både kan hjälpa och stjälpa. De nyanlända eleverna upplever att de 

inte ges reella möjligheter att arbeta så att de klarar kunskapsmålen. Eleverna uppger att deras 

tillvaro är präglad av stress för att komma ikapp och klara målen just för att de inte har haft 

tillgång till likvärdiga kunskaper anpassade efter deras språkliga nivå. Språkbrist är enligt 

eleverna ingen anledning till varför de inte kunde få alla ämnen i förberedelseklassen. Enligt 

                                                 
4
 Eleven gör en förkortning av förberedelseklasser 
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eleverna är intresset för ett visst ämne avgörande för att man ska vilja lära sig språket så fort 

som möjligt. Elev 4 berättade att hon var tvungen att arbeta med nians matematik i tre år. 

Hon upplever att hon inte har samma matematiska utveckling som hon hade innan hon 

flyttade till Sverige. ”Man ska ha alla ämnen… jag älskar No och matte, jag kommer att lära 

mig svenska av NO, matte också inte bara svenska, svenska, svenska.” Under tiden i 

förberedelseklassen fick eleverna ett socialt utbyte med andra nyanlända i samma situation, 

men inte ett kunskapsmässigt som de upplever kunde ha underlättat övergången till den 

ordinarie klassen. Det är vad Nilholm (2007) menar med dilemma perspektivet: att 

kompensera något för att samtidigt förlora något annat. Att större utrymme ges till dans, lek 

och utflykter än till övriga skolkunskaper exkluderar de nyanlända eleverna från rätten till en 

likvärdig utbildning och få en chans att nå kunskapsmålen. 

 

Jag skulle ha läst mer engelska och svenska böcker det första året.  Jag skulle inte ha utflykt varje vecka. 

Man ska plugga i skolan, man ska plugga, på fritiden ska man ha roligt … ja, för mig var det dåligt inte 

roligt för att jag tycker att man ska ha alla ämnen och engelska särskilt engelska från början. Till 

exempel kunde jag engelska. Ett år har jag inte öppnat min engelska bok så jag hade glömt allt. Jag 

tycker att man ska ha alla ämnen. (Elev 4). 

 

Följande korta citat från elev 5 säger ganska mycket om de låga förväntningarna som 

eleverna upplever att de utsätts för och dilemmat som Nilholm beskriver då man försöker 

kompensera någonting som fattas: ”Första året hade vi bild, musik, idrott och sånt och massor 

med spel, spel och spela”.  Känslan av att ha sysslat med fritidsverksamhet i väntan på att det 

svenska språket ska sätta sig leder till en pedagogisk exkludering, om inte eleverna görs 

medvetna om vilka didaktiska tankar som ligger bakom lärarnas arbete. Dessutom behöver 

eleverna ges reella möjligheter till inflytande så att det de gör känns meningsfullt och viktigt. 

Känslan av exkludering kan vara orsaken till den stress som eleverna ger uttryck för när de 

beskriver sin tid i den ordinarie klassen. Hur viktig det är att se varje individs förutsättningar, 

behov och möjligheter, det vill säga ett heterogent synsätt kan förstås av vad elev 5 säger om 

vad arbetssättet i förberedelseklassen har betytt för honom.  

 

… För mig var det viktigt (att gå i förberedelseklass), jag fick jobba med matte som jag hade missat i 

Turkiet och svenska och tro på att man kan klara. Jag fick mycket hjälp som jag inte skulle få i vanlig 

klass. Nu klarar jag mycket själv. Jag kanske får VG i matte nu. 

 

Elev 7 som enligt egna utsagor hade kunnat gå i ordinarie klass då han hade bott länge i 

Norge förklarar betydelsen av en av hans lärare på följande sätt: 
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… Jag ångrar inte det för vi hade mycket gemenskap och tillräckligt med tid för arbete. Det var ordning 

och alla brydde sig om varandra.  Jag lärde mig att skriva bra och (namn) lärde mig hur man kan studera 

på bästa sätt. Hon lärde oss studieteknik och koncentration.  Jag är bra på det fortfarande.  Jag ville inte 

gå till vanlig klass, ville inte starta på nytt, var rädd för eleverna och det verkade stökigt i vanlig klass.  

Jag tänkte inte så mycket på andra ämnen när jag gick i förberedelseklass.  NO och SO blev mycket svårt 

i början utom geografi som vi har haft i förberedelseklass… 

 

 

Eleven uppskattar att han har lärt sig studieteknik och koncentration som han kommer att ha 

nytta av hela livet. Den sociala interaktionen som läraren skapade i sin klass gav honom 

trygghet och samtidigt rädsla för att ta nästa steg som kändes främmande och otryggt.  

Trygghet, trivsel och acceptans förknippas med den socialrättvisan (Haug 1998). Dilemmat är 

att eleven blev inkluderad i en social gemenskap i förberedelseklassen samtidigt som han 

blev exkluderad från en annan social gemenskap i ordinarie klassen. Han ångrar inte hur det 

har blivit, samtidigt berättar eleven att han sätt att se på ”de andra” som går i ordinarie klass 

inte har förändrats. Trots två år i den ordinarie klassen distanserar han sig från dem som inte 

har gått i förberedelseklassen. Den socialt skyddade verksamheten har gett trygghet samtidigt 

som den har cementerat ett sätt att kategorisera andra. Att eleven inte känner sig inkluderad 

kan vara att lärarna inte tar till vara den heterogenitet och mångfald som finns i klassen. Elev 

7 uppger också att han inte har blivit trakasserad genom att kallas ”import” av någon i den 

ordinarie klassen då han har ”mer svenskt uttal” än eleverna i den ordinarie klassen, men att 

han inte vill ha något med dem att göra för att de rättar andra nyanlända elever. Eleven 

uppger dessutom att visa lärare kommenterar hans uttal och med det låter eleverna förstå vad 

ett önskat uttal, vad som är det normativa uttalet i den svenska skolan. Genom detta agerande 

exkluderar lärarna omedvetet både de nyanlända eller elever födda i Sverige vars uttal 

avviker från normen. På det viset blir språket maktverktyget som de som är födda här 

använder mot nyanlända. Det är det Gundara (2000) menar med den institutionella formen av 

ojämlikhet som skapar missförhållanden i skolan och kan vara orsaken till varför den här 

formen av sårande ord förekommer i mångkulturella lärandemiljöer. 

 

4.1.2 Kamraternas betydelse för den sociala interaktionen 

 

De erfarenheter eleverna har delat i förberedelseklassen upplever de har varit betydelsefullt 

för deras utveckling. Att komma från olika länder och försöka lära sig det svenska språket 

och kämpa för att ta plats i skolan är de erfarenheter som lyfts upp av eleverna. Eleverna 

uppger att de har hållit ihop under hela sin studietid och hjälpt varandra. Av analysen vågar 

jag säga att en interkulturell vänskap har skapats av elevernas möte och kamp att klara de nya 
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erfarenheterna. Av elevernas berättelse kan man tolka att är det lugna arbetssättet och den tid 

man lägger på de sociala relationerna som har varit betydelsefulla för deras vänskap. Många 

anser att det är viktigt att välja kompisar som respekterar olikheter. Jag återger en av de 

intressanta diskussionerna i sin helhet för att underlätta förståelsen av min analys av 

elevernas interkulturella kompetens. 

 
Jag tycker att det är helt fantastiskt att vi förstår varandra, vad vi snackar om. Det är svenska det vi pratar 

om. Vi är olika, vi kom från olika ursprung eller vad det heter, länder och vi förstår varandra också de 

här är helt … (elev 11)/eleven lyfter upp både armarna och huvudet mot taket och uttrycker sin förvåning 

med hela kroppen, de andra säger ”vaaaa söt” och någon säger ”vad gullig” och två stycken klappar 

henne på axlarna/ 

 

Jag har förändrats jätte mycket och det betyder jätte mycket för mig.  Jag lär mig mycket (elev 12) 

I: På vilket sätt har du förändrats? 

Alltså till exempel hon/pekar mot en av kompisarna/hon är arab hon gillar att läsa och plugga och jag 

ändrar mig, jag blir som henne och hon där/pekar mot en annan kompis och skrattar lite och de andra 

hänger på/men alltså, man lär sig olika saker och man får olika idéer och sen när man kommer hit så 

religionen spelar inte så stor roll man börjar ändra sig. Man får så här kunskaper om andra religioner och 

man börjar förstå att den religionen som man har, kanske inte/Elev 7 lägger till: den perfekta 

religionen/alltså när jag kom trodde jag att det fanns bara muslimer och kristna/skratt/och sen får jag 

idéer av alla. Det finns kristna, trehundra olika kristna och fler muslimer, blablabla/ skratt/ jag får 

idéer/Elev 8 lägger till: Du lär dig mer/ aaa, jag lär mig mer och jag får veta att den religionen man har 

kanske inte är, så man börjar undra (Elev 12)/alla mumlar i mun på varandra och det blir svårare att höra 

vad de säger./ 

 

När jag var i mitt land trodde jag att det fanns så här någon människa som inte tror på gud, alltså förstår 

du? Antingen är man muslim eller är man kristen. Det där trodde jag på alltså. Så har det alltid varit 

därinne/pekar på huvudet/och när jag kom hit och träffade den här tjejen som är bredvid mig just nu 

(skratt) då sa hon att hon inte trodde på gud alls. Jag tyckte att det var så här konstigt.  Varför? Finns det 

på riktigt någon människa i den här världen som tror att det inte finns någon gud.  Någon som inte alls är 

muslim eller kristen, bara så här, ingenting alls. Jag tyckte att det var helt fantastiskt (elev 10). 

 

För mig som inte tror på någonting, alltså när jag fick höra att de tror på gud tyckte jag att det också var 

helt konstigt. Det är samma sak (elev 11)/skratt/ 

 

I: Kunde ni vara vänner ändå? 

 

Ja! Det var det som var bra. Jag tycker att det viktigaste av allting när man kommit hit eller när man 

flyttat till ett annat land, alltså det är att acceptera andras åsikter, hur man är som person och man ska 

bara vara sig själv.  Acceptera andra. Hon är min vän och så är det bara.  Det beror från person till person 

och från föräldrar till föräldrar inte bara religion och kultur.   Jag till exempel, min pappa är Mohammed, 

han heter Mohammed han är muslim han är riktig muslim kan man säga bestämt.  Fast jag är halv 

muslim, halvkristen kan man säga. Jag brukar gå till kyrkan ibland och ibland när det är Ramadan 

försöker jag fasta, men det går inte riktigt så bra.  Förstår du? Vissa tycker att det är helt konstigt (Elev 

10). 

 

Intervjuaren: Hur blev du en sån människa? 

 

Jag vet inte faktiskt, det blev bara så här automatisk för mig (Elev 10). 

 

Hon kanske lärde känna nya personer och hon såg kanske att de passade kanske bättre så (Elev 9). 

 

 

Vad som är utmärkande för den här diskussionen är hur djupt eleverna diskuterar vad mötet 

med ”den Andra” har påverkat dem. Detta identitetsarbete de ger uttryck för är enligt min 
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tolkning ett tecken på en interkulturell kompetens. Min övertygelse är att denna kompetens 

har varit avgörande för elevernas fortsatta utveckling i den ordinarie klassen. 

Förberedelseklassens lugna takt har möjliggjort att sociala interaktioner har fått plats på 

bekostnad av den tiden man kanske skulle ha lagt på kunskapsutveckling. Frågan är vad 

kunskap är och vilken kunskap som man i längden får störst nytta av. Elevernas ankomstland, 

orsak till flytt, kulturella referensramar, ålder, skolbakgrund, studievanor och skolmotivation 

är varierande precis som man brukar beskriva de nyanlända (skolverket 2008) vad som 

förenar dem är den erfarenheten de har haft i svenska skolan och framförallt att samtliga 

under intervjun berättar att de har nått de mål de hade satt upp och känner sig nöjda när de 

ska lämna grundskolan.  

 

 

4.2 Ordinarie klassen 

4.2.1 Lärarens betydelse för den sociala interaktionen 

 

Ledarstilen, förmågan att individualisera och anpassa undervisningen efter elevernas 

språknivå är de aspekter som samtliga elever lyfter upp. Att kunna skapa trygghet och 

arbetsro i ordinarie klass är enligt eleverna en stor utmaning för de flesta lärare. Eleverna får 

en känsla av att många lärare är rädda för elever som stör och har därför svårt att få respekt 

hos elever i allmänhet. De nyanlända eleverna vill ha en demokratisk lärare som vågar leda. 

Under intervjun gjorde eleverna många jämförelser mellan några auktoritära lärare som de 

har haft och de lärare som de uppfattar som icke auktoritära i den svenska skolan och tycker 

att en kombination av båda ledarstilarna skulle vara eftersträvansvärt för att få ordning i 

ordinarieklasser: ”Inte som i våra länder och inte som här.” På en följdfråga om vad de menar 

med sträng lärare svarar elev 7: ”att få oss att jobba, inte snacka”. Elev 3 gör denna reflektion 

om en lärare som får respekt av elever i den ordinarie klassen de går i: ”jag vet inte om det är 

rädsla eller om det är respekt, jag kan inte säga” och säger att det är lugnt på lärarens lektion. 

Elev 1 fortsätter och beskriver samma lärare: ”Han är seriös så är man seriös tillbaka, jag tror 

att man vet att han tar sakerna på allvar då visar man respekt för honom och det beror på 

personen och upp till personen” (Elev 1). 

 

Jag ska vara väldigt ärlig (intervjuarens namn) vi har ganska många lata lärare i skolan de är väldigt få 

lärare som är bra och som lär ut med hjärta. Det är kanske bara några stycken av alla lärarna, alltså lär 

oss med hjärta och försöker på alla möjliga sätt att lära oss … (Elev 9) 
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Samma elev säger på slutet av intervjun: ”lärarna borde ha en kurs om hur de ska bete sig på 

lektionerna hur de ska lära ut saker till eleverna och hur de själva ska bete sig” (Elev 9). 

 

Hur interaktionen mellan lärare och elever är och hur lärare kommunicerar är av stor 

betydelse för de nyanlända eleverna. Här liksom i förberedelseklassen är lärarens 

interkulturella kompetens avgörande för att läraren ska ha förståelse för elevernas syn på hur 

en lärare ska interagera med elever. Det är också av stor betydelse enligt elevernas utsagor att 

läraren tar hänsyn till elevernas tidigare kunskaper och anpassar undervisningen så att alla 

blir inkluderade i både det pedagogiska och sociala utbytet som Haug (1998) anser viktigt i 

teorin om inkludering. 

 

4.2.2 Kamraternas betydelse för den sociala interaktionen 

 

De nyanlända eleverna minns att deras möte med klasskamraterna i ordinarieklass var fyllt av 

nervositet för att inte bli retade för sitt bristfälliga språk. Redan i förberedelseklassen hade 

många elever som var födda i Sverige, men som hade svenska som andra språk kallat dem för 

”import”. Det var först när man förstod innebörden av begreppet ”import” som man 

funderade över om ens klass var en normal klass eller inte samt att man var en grupp som inte 

var som alla andra. Hur identiteten bestäms ”… sker alltså via dubbel rörelse, som dels utgår 

från den andre och dels från subjektet…” (Goldstein-Kyaga & Borgström (2006), s.41). 

Borgström & Goldstein-Kyaga (2002) skriver att elever i mångkulturella lärandemiljöer 

upplever mindre mobbning eller diskriminering än om de hade gått i homogena skolor. Just 

att inte bli diskriminerad på grundval av etnicitet upplevs också som en lättnad av mina 

informanter. Samtidigt påpekar de att de skulle bli värre att gå i en ”svensk skola” (uttryck 

som eleverna använder själva). De menar att de skulle bli mobbade ännu mer för sin 

bristfälliga svenska. Ingen av dessa elever har någon relation till en etnisk svensk. En elev 

uppgav att hon hade så höga betyg att hon kunde söka gymnasium precis var hon ville, men 

att hon medvetet hade valt att söka till ett gymnasium där det går många ”invandrare” 

(uttryck som eleven använder) för att hon skulle känna sig tryggare.  

 

Då etnicitet inte blir en barriär i den mångkulturella skolan används andra förtrycksformer i 

maktkampen. Det intressanta är att det är majoritetsspråket som eleverna använder för att 

bestämma hierarkin i skolan. Det är också bara då de nyanlända eleverna uppmärksammades 
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om sin avvikelse i den mångkulturella skolan. ”När folk började kalla oss så här för import då 

kändes det. ”Det var bara då, annars var det helt vanligt, jag tänkte aldrig det här (refererar till 

förberedelseklassen) är inte en bra klass, den andra är bättre” (Elev 3). När jag frågar 

eleverna vad som menas med ordet ”import” förklarar Elev 5 så här: 

 

”De driver med oss, de menar inte att du är från ett annat land, de menar att de kan bättre svenska och 

inte vi, det är det de menar egentligen, men folk tänker inte på sina föräldrar” /alla skrattar/ och Elev 4 

tillägger: ”De tror att de är bättre än oss.” 

 

Ordet ”import” används som symbol för att markera att de nyanlända inte är välkomna i 

ordinarie klassens gemenskap, den redan existerande sociala normen och värderingarna. De 

nyanlända eleverna berättar att de längtade efter att komma till ordinarie klassen och läsa alla 

ämnen. De var också mycket mer beroende av lugn och ro och längre arbetstid. Då elevernas 

nya identitet som nyanländ var bestämd av några elever som går i den ordinarieklassen var 

rädslan stor när man skulle börja i samma klass och komma närmare varandra. Deras 

upplevelse var att mötet var konfliktfyllt framför allt när de nyanlända visade tendens på att 

klara sig bra. Det var svårt för några klasskamrater att acceptera att nyanlända kunde få höga 

betyg och det väckte både förvåning och irritation i klassen. Så här berättar några elever när 

jag frågar om eleverna kallar dem för ”import” även efter flytten till den ordinarie klassen. 

 

Ja, det gör de. Första gången jag fick VG i svenska, hela klassen du vet alla i klassen började skrika 

”import”.  Alla var emot det. De ville inte att jag skulle få VG. De trodde så där att det var orättvist för 

att jag har varit här tre år och läraren tycker att hon har varit tre år här och hon kan få VG. Det är så de 

tycker. Men nu efter två år har jag alltid fått VG, så de säger ingenting (Elev 3) 

 

Men det finns fortfarande folk som säger att läraren har sina speciella elever om vi får MVG i NO.  De 

säger inte att vi har pluggat, kämpat.  Till exempel om någon i duktigast i hela klassen och vi kommer 

lite över dem kommer de och säger att läraren har speciella elever.  De säger inte att vi har kämpat i tre 

år, vi har dödat oss (Elev 4). 

 

De låter oss inte ta mer plats det är det (Elev 3). 

 

I vår klass alla som kom efteråt har högre betyg än dem som är födda här.  De säger: ”Vi borde 

skämmas, de har bättre poäng än oss varför inte vi, vi måste kämpa.” De säger att vi inte kan prata 

svenska som dem men att vi kan ha högre poäng, så de börjar också kämpa (Elev 2) 

 

Det som den sista eleven säger vittnar på positiva kamrateffekter. Min tolkning är också att 

den förbättrade relationen beror på den uthållighet som de nyanlända eleverna visar trots den 

svåra interaktionen i den nya klassen och stressen att komma ikapp med de ämnen som 
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kändes nya och svåra. Att konflikten mellan de två grupperna inte handlar om att eleverna har 

gått i särskiljande klasser tidigare utan en maktkamp i den sociala interaktionen. 

När jag frågar om någon hade något att tillägga börjar elev 9 med att säga att lärarna borde gå 

på kurs för att lära sig hur man ska bete sig och lära ut saker (se s.28). Plötsligt diskuterar två 

elever ett modersmålsbetyg som någon hade fått: 

Han kanske ger henne G. Det är några som var sådär nästan arga på honom förra terminen. Jag tror inte 

att det är någon av dem som kan få MVG i (namn på ett språk). De kan bara prata sådär. De kan inte ens 

sitt eget språk. Om de kom till (namn på ett land) skulle de inte ens få G. 

 

Intressant nog avslutas intervjun med denna mening som eleverna tyckte var mycket roligt 

”Samma sak i mitt land, i (namn på ett land) skulle de inte få så mycket betyg, men de kanske 

skulle plugga bättre, Jag tycker att man ska ha fk-klass för modersmål också” (elev 11). Alla 

skrattar och splittrar sig åt olika håll. Vilket språk som har status beror alltså på den språkliga 

kontexten. Även om svenskan blir avgörande för alla elevers kunskapsmässiga utveckling i 

skolan visar detta utspel att eleverna var mycket medvetna om vad som kunde ge dem status i 

ett annat sammanhang. På (s.29) säger elev 4 ”De tror att de är bättre än oss” och här kan 

man säga att de beskriver sig själva som ”bättre”. Bunar (2010) har i en undersökning stött på 

liknande paradox. Med och ena sidan känslan av överlägsenhet och andra sidan känslan av 

underlägsenhet som några bosniska ungdomar gav uttryck för när de valde att inte umgås 

med etniskt svenska ungdomar. Det sätt några av mina informanter talade gav intrycket att 

det var värre att inte kunna sitt eget språk än att inte kunna svenska. Är det så att ”Den Andre 

leder till att vi kommer ansikte mot ansikte med våra begränsningar, det oändliga och okända 

i den Andre påminner om det vi inte vet, kunskap som vi inte har och kanske aldrig kommer 

att få” (Lorentz & Bergstedt, 2006, s.228-229).  Att bli påmind i skolan att man inte når 

målen i det språk man har talat hela sitt liv och kanske inte har det normativa uttalet och 

kanske få höra att kunskaperna på modersmålet inte räcker till kan vara en anledning till 

varför nyanlända elever utsätts för sårande ord av vissa skolkamrater: ett sätt att övervinna 

känslan av underlägsenhet eller kan tolkas som det uttrycks av Gundara ”… the second and 

the third generation obviously have more complex notions of themselves…(Gundara 2000, 

s.62). Uttalandet om betyg i modersmål bekräftar den positiva effekten som 

modersmålsundervisningen har för andraspråkselever (Bunar 2009; Axelsson och Norrbacka 

Landsberg 1998).  Samtidigt väcktes ändå frågan om modersmålundervisningen inte också är 

en arena för maktspel och upphov till konflikter mellan de som är födda i Sverige och känner 

någon sorts av skolmisslyckanden och de nyanlända. Elev 8 säger till exempel så här om 
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elever som säger ”import”: ”Det är alltid de som inte kan nånting som alltså kommenterar på 

andra, är man så här tyst och pluggar så brukar man inte ta tiden för att reta andra”.    

Eleverna berättar att de kände sig uppskattade av sina lärare för de ansträngningar de gör och 

visade med sina betyg att det var möjligt att klara sig i den ordinarie klassen trots att man inte 

pratade på samma sätt som de elever som var födda i Sverige. På det viset lär de sig att få 

plats och få sin röst hörd i den sociala interaktionen. Eleverna ser till att de blir inkluderade i 

den nya klassen genom att prestera högre trots den stress som eleverna ger uttryck för. 

En annan strategi som eleverna verkar använda är den interkulturella vänskapen som de har 

utvecklat sedan mötet i förberedelseklassen. De berättar hur de håller ihop och hjälper, 

uppmuntrar och stödjer varandra. De elever som hade lätt för skolan i sina hemländer sägs ha 

varit en stor tillgång för dem som har haft svårt i framförallt matematik. De elever som 

uppgett att de hade svårt med skolarbete i sina hemländer berättar att de är engagerade i olika 

sociala aktiviteter i skolan. Dessa elever berättar att de medvetet arbetar för att alla i den 

ordinarie klassen ska trivas. Samtidigt berättar dessa elever att det är de som har haft mest 

konflikter vid övergången till ordinarie klass.    

Till skillnad från forskningen som Axelsson och Norrbacka Landsberg (1998) bedrivit på 

målgruppen 7-13 uppger eleverna i årskurs nio att övergången till ordinarieklass inte har skett 

så smidigt. Många elever uppger att deras studieresultat främst beror på hur mycket tid de har 

lagt på skolarbetet, hur mycket de har hjälpt varandra och vilka vänner de har valt att ha. 

Dessa vänner är framför allt de som har gått i förberedelseklassen. Att framgången beror på 

den egna insatsen som förknippas med stress och oro bekräftar Skolverkets påstående om 

större ansvarsförskjutning från lärare till elever (se s.9).  

 

4.2.2.1 Etnicitet eller genusskillnader 

 

Inga märkbara skillnader som berodde på etnicitet kunde antydas. Den skillnad som kunde 

märkas är den mellan elever som hade svårt eller lätt för skolarbete redan i 

ursprungsländerna. De elever som uppger haft lätt för skolan i ursprungslandet anser att 

lärarens huvudskakliga uppgift ska ha med skolarbete att göra och att läraren ska vara sträng. 

De som mindre lätt i skolan uppskattar mindre stränga lärare och uppskattar ett lugnt tempo. 

Vad som förenar alla är dock kravet på ordning och reda och att det man gör ska kännas 

seriöst och meningsfullt. Gemensamt för alla är att de uppskattar att man arbetar med de 

sociala relationerna då de upplever att de har haft betydelse för den fortsatta vänskapen trots 
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skillnaderna i tidigare erfarenhet, kulturell bakgrund och etnicitet. Det är just upplevelsen av 

den sociala relationen i förberedelseklassen som kommer att analyseras i nästa del. De 

turkisk/kurdiska eleverna är de enda som säger att de har en nära vänskapsrelation med några 

som de har mött i ordinarie klassen och att dessa elever har samma etniska bakgrund som de 

själva. Samtidigt säger alla elever att de har lyckats få en bra relation till de flesta i klassen 

och att de har påverkat klasskamraterna att satsa mer på studierna. Både pojkar och flickor 

gör det nedsättande ordet ”import” till något konstruktivt, istället för att påverkas negativt av 

det satsar de mer på studierna och får bättre betyg än många elever som är födda i Sverige. 

Denna tendens verkar vara än tydligare hos flickorna. Detta märks tydligt när pojkarna 

berättar om kamrataffekten som flickorna har haft både på dem och på andra i klassen samt 

när flickorna berättar hur mycket de har satsat på sina studier. Flickorna är också de som i 

högre grad uppger hur mycket stress det har inneburit att flytta till ett nytt land, skapa nya 

relationer och ett nytt sätt att arbeta. Det är också flickorna som berättar att de har prioriterat 

skolan framför allt annat, som säger sig ha förändrats mycket och som gör en djupare 

reflektion över vad mötet med andra kulturer har inneburit.  Killarna säger att de har satsat 

mycket, men att de har någon fritidsaktivitet och tid att träffa kompisar efter skolan. 

 

5 SAMMANFATTANDE SLUTSATSER OCH DISKUSSIONER 

 

I denna kvalitativa intervjustudie har jag diskuterat vilken betydelse den sociala interaktionen 

i förberedelseklass och i ordinarie klass har haft för en grupp nyanlända elever. Av studien 

kan man dra följande slutsatser. 1. Tiden i förberedelseklass har gett möjlighet att utveckla en 

interkulturell kompetens samtidigt som den har varit pedagogiskt exkluderande. 2. 

Övergången till ordinarie klass har inte skett smidigt då den sociala interaktion som 

fungerade i förberedelseklassen inte hade fungerat vid övergången till ordinarieklass. 3. 

Ansvaret att klara kunskapsmålen och komma ikapp i ordinarie klass har lämnats mest åt 

eleverna själva och detta har inneburit stress och oro. 4. Skolan behöver arbeta för att 

synliggöra maktspelet mellan nyanlända eleverna och elever i ordinarie klass för att minska 

konflikter vilka påverkar elevers identitet på ett negativ sätt. 
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5.1 De nyanlända elevernas interkulturella interaktionskompetens 
 

Den huvudsakliga slutsats man kan dra av studien är att mötet och den sociala interaktionen i 

förberedelseklass har utvecklat elevernas förmåga att uppnå en kritisk självmedvetenhet, att 

problematisera egna och andras värderingar samt att analysera maktförhållanden i den 

kontext de befinner sig i. Detta är vad som menas med den interkulturella kompetensen som 

jag anser har varit avgörande för elevernas upplevelse av skolframgång i relation till de mål 

de hade för sin utbildning. Man kan tala om framgång trots den exkluderande organisationen, 

de låga förväntningarna som de upplever att de har utsatts för vid mottagandet och den i 

början konfliktfyllda interaktionen med elever ordinarie klass. Mötet med olika kulturer i 

förberedelseklass, det lugna tempot för att lära sig hantera nya erfarenheter och 

gemenskapskänslan har varit avgörande för elevernas möjlighet att utveckla en interkulturell 

interaktionskompetens. Eleverna berättar själva att de har haft en positiv inverkan på eleverna 

i ordinarie klass och de säger att de är nöjda med de resultat de har fått. Man kan påstå att de 

nyanlända eleverna har varit framgångsrika då alla uppgett att de har nått de mål de hade satt 

upp själva. Alla kommer in på det gymnasium de har sökt, tycker att det var värt att kämpa 

trots all stress och oro och de såg ljust på framtiden. Man får också ett intryck att eleverna 

känner sig trygga i sin kulturella bakgrund och sitt första språk i den mångkulturella skolan 

och att de använder denna styrka för att positionera sig gentemot elever som retar dem och 

löser konflikter på ett konstruktivt sätt. Hur många konflikter de kommer att orka hantera 

framöver och hur skolan och samhället tar tillvara den interkulturella 

interaktionskompetensen som dessa elever har besitter kommer att vara avgörande för deras 

långsiktiga utveckling. 

 

5.2 Övergång till ordinarie klass 
 

Övergången till ordinarie klass har inte skett så smidigt. Eleverna kämpade mot en norm som 

redan existerade i klassen. Eleverna har genom att ha gått i särskiljande undervisningsgrupp 

upplevt att de inte har haft tillgång till alla ämnen på det sätt som de hade önskat. Att lärare 

inte lyckas upprätthålla ett trevligt klassrumsbeteende och inte alltid visar lyhördhet för 

elevernas behov av stöd ökar elevernas utsatthet och stress. De nyanlända eleverna använde 

den gemenskap de har utvecklat i förberedelseklass för att ta plats i ordinarie klass. Att 

tillsammans kämpa för att få bra betyg har varit vad som har drivit utvecklingen framåt för de 

nyanlända.  
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Den socialt skyddade verksamheten i förberedelseklassen har gett de nyanlända eleverna en 

trygghet, men man kan ändå säga att den cementerar grupperingar. För en av eleverna var 

detta tydligt då han inte hade några tankar att närma sig eleverna i den ordinarie klassen. De 

verkar ha blivit ”de Andra” som han inte behöver förstå sig på. Det intressanta är att det är 

samma elev som uppger att han aldrig blivit retad för sin svenska som reagerade hårdast mot 

att hans kompisar från förberedelseklassen har blivit retade. Det kritiska perspektivet är 

nödvändigt när man väljer organisations- eller arbetssätt. Även om olika elever känner 

trygghet i sin grupp är det viktigt att tänka holistiskt på skolan och sträva efter kontexter som 

underlättar förståelsen mellan olika grupperingar inom skolan och detta inklusive de vuxna på 

skolan. 

Interaktionen mellan de nyanlända eleverna och lärare i ordinarie klass fungerar bra när 

eleverna upplever att lärarens interaktion med elever fungerar så att eleverna tar skolan på 

allvar och respekterar läraren.  Den fysiska placeringen av nyanlända elever i ordinarie klass 

är avhängigt lärarnas kompetens att kunna undervisa alla typer av elever. Det är då 

inkludering av alla elever blir möjlig så som Haug argumenterar för. Lärarna behöver arbeta 

så att man får behagliga relationer mellan dem och eleverna men också eleverna emellan. 

Lärarna behöver också anpassa sitt arbetssätt utifrån elevernas olika språkförutsättningar för 

att minska stressen för alla elever i allmänhet och de nyanlända eleverna i synnerhet.  

 

5.3 Dilemma perspektivet 
 

Dilemma perspektivet bekräftas när eleverna berättar hur bra de trivdes i förberedelseklassen 

samtidigt som de känner att de har blivit utsatta för en pedagogisk exkludering som har 

inneburit alldeles för mycket stress för att komma ikapp i ordinarie klass. De nyanlända 

eleverna saknar något med båda sätten att organisera undervisning. Det kompensatoriska 

arbetssättet har inneburit att de nyanlända eleverna fick en lugn start i den svenska skolan 

samtidigt som den har lett till en pedagogisk exkludering då eleverna upplever efteråt att 

förväntningarna på dem har varit låga och att det faktum att de inte fick delta i alla ämnen har 

påverkat dem i den fortsatta ämnesutvecklingen. Eleverna har på egen hand fått kämpa 

mycket utan att man i ordinarie klass anpassat undervisningen till deras språkförmåga och 

utan att ta hänsyn till att eleverna inte har haft en del ämnen i sitt ursprungsland eller i 

förberedelseklassen.  
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Utmaningen för skolan blir hur man ska lyckas kombinera pedagogisk och social inkludering 

oberoende av den fysiska kontexten. Vad som är exkluderande är inte att det finns en 

förberedelseklass utan att det inte finns en länk mellan förberedelseklass och ordinarie klass 

från första början. En nyanländ elev är en angelägenhet för alla lärare som arbetar i skolan 

och en del av gemenskapen i hela skolan. Här behöver man Nilholms kritiska perspektiv i allt 

man gör och fråga sig vad olika arbetssätt har för konsekvenser för elevernas sociala och 

pedagogiska utveckling. De nyanlända eleverna behöver ges reella möjligheter att 

individuellt och i grupp påverka både arbetssätt och organisation samt göras medvetna om de 

nationella kunskapsmålen från start.  

Eleverna i ordinarieklass behöver också göras delaktiga i skolans sociala och pedagogiska 

utveckling och få en känsla av att de också kan bidra till de nyanländas trivsel och utveckling. 

Mötet mellan alla elever och lärare på en skola behöver ske från första början i olika 

arbetsformer så att de lär sig konfronteras, samverka och förhandla. På det viset kan man 

skapa det sociala och kunskapsmässiga utbytet som Haug poängterar i den sociala rättvisan 

(se, s.12). Om målet för skolan är att skapa en trygg, lustfylld och levande social miljö där 

varje individ blir bemött med respekt för sin person (se, s.8) behöver skolan engagera alla 

aktörer i arbetet att skapa trygghet. För detta behöver skolan utveckla ett interkulturellt 

perspektiv. 

 

5.4 Interkulturellt perspektiv 
 

 Om skolan arbetar medvetet med alla elevers förmåga att skapa förståelse och gemenskap 

oavsett olikheter, tror jag att nyanlända skulle slippa bli marginaliserade och kallade för 

”import”. Skolan måste synliggöra maktspelet och problematisera både sitt arbetssätt och de 

existerande normerna för att minska de konflikter som påverkar alla elevers syn på sig själv 

på ett dåligt sätt. Konflikter och konfrontationer är en del i mötet med ”den Andre” och en 

förutsättning för att utveckla den interkulturella kompetensen. Alla aktörer i skolan behöver 

lära sig att ifrågasätta det självklara för att bryta låsningar som försvårar det mänskliga mötet. 

I den mångkulturella lärandemiljön där människor med olika kulturella och språkliga 

referensramar, förhållningssätt, villkor samt erfarenheter möts blir det kritiska perspektivet 

ännu viktigare. Detta förutsätter att de som har makten, det vill säga de vuxna i skolan vågar 

se sin egen roll i den sociala interaktionen. Det kan göras genom att använda språket som 

verktyg för förståelse mellan olika grupper så att språket inte blir ett verktyg för maktspel och 
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ett sätt att hindra sociala kontakter. Gott kamratskap och ömsesidig respekt är vad det 

interkulturella perspektivet handlar om. Det är ett perspektiv som ska genomsyra arbetet i 

skolan så att alla känner sig inkluderade, sedda och når kunskapsmålen oavsett val av 

grupperingar. En interkulturell kompetens hos alla aktörer är därför avgörande för att en 

pedagogisk och social inkludering ska kunna ske.    

Jag anser att ett mångkulturellt samhälle är en förutsättning för att utveckla ett interkulturellt 

perspektiv. En interkulturell kompetens är i sin tur en förutsättning för att utveckla en strävan 

för att bli inkluderad och en förmåga att inkludera andra. Det är positivt att mångkulturella 

skolor finns och är en arena för att utveckla ett interkulturellt perspektiv på interaktion och 

lärande. Trots att konflikter är oundvikliga i alla möten är det viktigt att synliggöra orsakerna 

till olika konflikter som kan vara stigmatiserande, orsakar stress, oro och prestationsångest. 

Som Bunar (2010) påpekar, är det risk att utsätta nyanlända för dubbel utsatthet om man inte 

arbetar medvetet med dessa frågor i skolorna. Det är inte bara mottagandet som sker i lugna 

former och mycket socialisationsarbete som är viktigt utan det inflytande som eleverna ges 

från första början. Som jag har analyserat och diskuterat ovan är inte de nyanlända eleverna 

några avvikande offer. De vet vad de vill, vad de kan och hur de skulle vilja att deras 

utbildning organiseras. Som de säger är inte språkbrist en anledning till att ta ifrån dem rätten 

att delta i alla ämnen i, eller utanför, den ordinarieklassen. Jag menar att det inte är anledning 

nog att inte låta dem ha inflytande över sin utbildning heller. För detta behöver den 

mångkulturella skolan ha utrymme för den sociala interaktionen mellan alla aktörer i skolan. 

Det är när man har möjlighet att mötas i lugn och ro som en förståelse av varandra är möjlig. 

Skolan måste ta tillvara den kraft som de nyanlända eleverna kommer med och den 

interkulturella kompetensen som de har utvecklat.  

Världen blir mer och mer mångkulturell och komplex. Är vi och våra barn redo att möta den 

verkligheten? Att utveckla en interkulturell kompetens tror jag kommer att vara en 

överlevnadsfråga i en globaliserad värld med ännu snabbare kommunikation och flexiblare 

levnadssätt. Den som strävar efter interkulturell kompetens kommer alltid att sträva efter att 

ingen i sin omgivning ska bli exkluderad. Med nyanlända elever och alla som på ett eller 

annat sätt har en mångkulturell erfarenhet har skolan alla förutsättningar att utvecklas 

interkulturellt. Men hur mogna är vi för att se verkligheten, våga och vilja förändra? 
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6 Fortsatt forskning 

 

De intervjuade eleverna kan inte vara representativa för samtliga nyanlända i Sverige. Det 

vore därför intressant att fortsätta göra liknande studie med ännu flera nyanlända om 

huruvida de upplever sin skolsituation.  

De nyanlända eleverna ger uttryck för att den sociala interaktionen fungerar bättre i 

förberedelseklass och att deras tillvaro är förknippat med stress och oro för att klara 

kunskapsmålen i ordinarieklass. Därför skulle det vara intressant med en undersökning som 

fokuserar dels på interaktionsarbete och dels språkutvecklandearbete. 

En annan undersökning skulle kunna fokusera på ämnesutvecklade arbetssätt i 

förberedelseklassen och språkutvecklande arbetssätt i ordinarieklassen.  

Med tanke på att flickorna uppger att deras studietid förknippas med högre stress än pojkarna 

skulle det vara intressant att göra en studie som tittar närmare på genusaspekten för de 

nyanländas skolsituation. 

En intressant fundering som väcktes under studien var de nyanlända elevernas attityd 

gentemot elever som läser modersmålet med dem (se s.31-32). Det skulle vara intressant att 

undersöka om det skapas hierarkier på modersmålundervisningen just på grund av språket. 
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8 BILAGOR 

Bilaga 1: Enkätfrågor för pilotundersökning 
 

Jag är flicka   Jag är pojke   Årskurs ________ Ursprungsland 

__________ 

 

1. Hur länge har du gått i förberedelseklasser? __________ 

 

2. Hur tycker du att längden i förberedelseklass har varit? 

 För kort   Lagom   för länge   

 

3. Hur länge har du gått i ordinarie (vanlig) klass? ____________ 

 

4. Går du på modersmålsundervisning? Ja  Nej  

 

5. Är det några av följande ämnen (hemspråk, svenska, engelska, matematik, SO, NO, språkval, 

idrott, slöjd och hemkunskap) som du skulle ha klarat bättre om du hade fått: (skriv ämnet vid 

rätt rubrik). 

 

Extra tid från lärare:   

Studiehandledning på modersmålet:   

Läxhjälp: 

Lugn och ro i klassrummet: 

Ingen hjälp har behövts i:  

  

6.  Trivdes du bra i ordinarie klassen på en gång?     Ja           Nej     Varken ja eller nej 

 

7. Trivs du bra nu?                Ja           Nej       Varken eller  

 

 Frågor som årskurs nio elever ska fortsätta med 
 

8.  Hur många poäng har du för tillfället? _________(man kan högst få 320p, G10p, VG 15p, 

MVG 20p) 

 

9. Hur många gymnasiepoäng tror du att du kommer att få i slutet av terminen? _______ 

 

10. Är du nöjd med dina poäng?   Ja   Nej   

 

11. Skulle dina gymnasieresultat ha sett annorlunda ut om du hade gått i skolan där det går flest 

elever som har svenska som sitt modersmål?   Ja   Nej  

 

12. Skulle dina gymnasieresultat ha sett annorlunda ut om du hade börjat direkt i ordinarie klass?   

 Ja   Nej  

 

13. Upplever du att du hade klarat dig ännu bättre i skolan om du inte hade flyttat till Sverige?

  

 Ja   Nej  

 

 

Tack för din medverkan!  
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Wessen Beshah 

Bilaga 2: Informationsbrev med regler för intervju 
 

Torsdag den 7 april 2011 

 

Kära elev och föräldrar! 

 

Jag har under 3 terminer läst utbildningsvetenskap på Södertörn Högskola (Universitet) och ska nu 

skriva mitt examensarbete. Ert barn är snart färdigt med grundskolan. Jag är intresserad att undersöka 

hur åren från förberedelseklass till ordinarie klass har fungerat.  

Därför vill jag gärna att eleverna låter mig intervjua dem i grupp en gång i ungefär en timme. 

Målet med mitt arbete är att få kunskaper om elevernas upplevelse av möjligheter och hinder så jag 

kan bidra med kunskap för utveckla arbetet dels innan övergången och dels efter övergången i de 

ordinarie klasserna. 

Det finns tydliga regler från Vetenskapsrådet om hur det ska gå till när man vill att barn ska medverka 

i undersökningar för forskningssyfte. Jag har sammanfattat vilka regler jag måste följa (för intervju) 

på baksidan av det här papperet. Tycker ni att det låter bra och ni godkänner att era barn medverkar, 

kryssa för, skriv under och skicka tillbaka denna lapp så fort ni bara kan. Jag skickar en kopia av det 

påskrivna papperet så att ni kommer ihåg vad vi kommit överens om. Ni får även mitt nummer så att 

ni kan kontakta mig under arbetet om frågor skulle uppstå. 

Wessen Beshah, Klubbacken 25, 129 39 Hägersten,  

Mobilnummer 070 720 87 55 

Tack för er medverkan! 

______________________________________________________________ 

 

Vi har läst och förstått syftet med arbetet   

Vi har läst vilka rättigheter jag och mitt barn har (baksidan på denna lapp) 

Nedan godkänner vi att (elevens namn) ________________________delar i intervjuundersökningen.  

Målsmansunderskrift (1) ___________________________ (2)_______________________________ 

Namnförtydligande och tfn nr (1)  ____________________(2)_______________________________ 

 

Nedan godkänner jag (eleven) att delta i undersökningen  

Underskrift ________________________________________________________________________ 

Namnförtydligande och tfn nr _________________________________________________________ 
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Regler vid intervju eller enkätinsamling i forskningssyfte: 

 

Nedan har jag försökt att förenkla och sammanfatta det viktigaste som gäller för att jag ska 

kunna intervjua era barn eller be dem att fylla i enkäter. Mer information finns på: 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 

 

Informationskravet (Jag måste informera er) 

 

Jag måste informera både er föräldrar och de elever jag ska intervjua eller be om att fylla i 

enkäter vad det är för syfte med mitt arbete. Jag måste också meddela både elever och 

föräldrar vilka regler som gäller och vilka rättigheter de har. Ingen utom mig själv har rätt 

att veta vilka jag intervjuar (inte ens skolan). Informationen jag får från eleverna får jag 

bara använda i forskningssyfte. Inga namn eller andra personuppgifter får förekomma. 

 

Samtyckeskravet (Ni måste godkänna innan jag går vidare) 

 

Eleverna själva bestämmer om de vill vara med (bli intervjuade eller vill fylla i enkäter). Ni 

föräldrar måste också godkänna era barns deltagande innan jag börjar mitt arbete. Eleven 

eller föräldrarna kan ångra sig när hon/han vill och det händer ingenting som medför att 

eleven känner sig utsatt/dålig för att man inte vill medverka. 

 

 

Konfidentialitetskravet (Det måste gå att lita på mig: inga namn på era barn förekommer) 

 

Ingen utom mig själv har rätt att veta vilka jag intervjuar (inte ens skolan). Inga namn eller 

andra personuppgifter få förekomma vid intervju eller enkätinsamling. 

 

Nyttjandekravet (det måste gå att lita på mig: den information jag får av era barn används 

bara för forskning). 

Informationen jag får från eleverna får jag bara använda i forskningssyfte, det vill säga för 

den studie jag ska göra.  
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Bilaga 3: Intervjufrågor 
 

Fråga 1: Hur känns det just nu så här på slutet av grundskolan?  

Skolresultat  Gymnasievalet Framtiden 

 

 

Fråga 2: Vilka skolminnen har ni kvar när ni tänker tillbaka på skolan i de länder ni 

flyttade ifrån? Undviker medvetet begrepp som ”hemland” eller ”ditt/ert land” om inte eleverna 

själva använder det. Jag anser att det är problematiskt när man hela tiden får höra att hemma är 

någon annanstans och att det är upp till individen själv att avgöra vad som kallas ”mitt”. Jag menar 

att hemma är där man trivs, är trygg och känner tillhörighet med sin omgivning och det behöver 

nödvändigtvis inte vara ursprungslandet. 

 

 

Fråga 3: Hur var det när ni kom till Sverige och började i en ny skola?   

Det nya landet   förberedelseklass ordinarieklass  Ämnen   

Nya vänner Trivsel 

Resurser/stöd (lärare, studiehandledare, läxhjälp, kamrater) 

 

Fråga 4: Skulle er skolsituation ha varit annorlunda om ni hade gått i en skola där det 

går mest elever med svenska som modersmål eller gått direkt i ordinarie klass? 

Språk  Vänner  Skolresultat  

Trivsel 

Resurser/stöd (lärare, studiehandledare, läxhjälp, kamrater) 

 

Fråga 5: Har ni förändrats i så fall hur?  

Synen på vanor/kultur/religion                           Synen på det okända 

 Trivsel 

 

 


