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Den senaste tiden har antalet flyktingar från Syrien och Irak ökat drastiskt i Sverige på grund av 

oroligheterna som förekommer i dessa länder. Detta bidrar till att den svenska skolan har fått ta 

emot många nyanlända elever. Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva de nyanlända 

elevernas erfarenheter av mötet med den svenska skolan. Mer detaljerat beskrivs de nyanlända ele-

vernas upplevelser av mötet med det svenska språket, undervisningen samt mottagandet i den 

svenska skolan. Studien är baserad på en kvalitativ undersökningsmetod med intervjuer som redskap 

att samla data. De nyanlända eleverna får sin utbildning på gymnasie- och vuxnivå.   

Frågeställningarna som berörts i denna studie är följande:  

 Hur upplever eleverna mötet med det svenska språket i den svenska skolan? 

 Hur upplever eleverna undervisningen i den svenska skolan?  

 Hur upplever eleverna mottagandet i den svenska skolan?  

I studiens resultat framkommer en ambivalent erfarenhet av mötet med den svenska skolan, det vill säga både 

ett positivt och ett negativt möte. Det svenska språket upplevs som både svårt och inte svårt. Undervisningen 

uppfattas som både inkluderande och strukturerad samt inte inkluderande och ostrukturerad. Mottagandet ses 

både som välvilligt och inte välvilligt. 
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1 Inledning  

Detta arbete handlar om nyanländas erfarenheter i en svensk skola. Eftersom det här är ett ämne 

som vi kan relatera till då vi själva har erfarenheter av att vara nyanländ i en svensk skola finner vi 

därför detta ämne intressant. Under vår verksamhetsförlagda utbildning i lärarutbildningen har vi 

mött nyanlända elever som har haft svårigheter med det svenska språket samt att de känner sig 

utanför den svenska skolan. Med detta arbete vill vi undersöka nyanlända elevers erfarenheter i en 

svensk skola där de antas möta både möjligheter och hinder. Alla nyanlända elever har olika bak-

grunder, där varje elev bär på sin egen ryggsäck med olika erfarenheter och behov. Många elever 

som flyr till Sverige idag har traumatiska upplevelser med sig, vilket man som medmänniska måste 

ta hänsyn till (Ladberg, 2003, s.156).   

 

Eleverna som flytt till Sverige tar oftast med sig konflikterna från hemlandet, vilket medför att man 

inte bara kan vara en pedagog i sitt ämne utan även måste förmedla den svenska värdegrunden. En 

värdegrund som vilar på demokratiska värderingar är inte alltid en självklarhet för alla som flytt till 

Sverige. Men samtidigt ser många av de nyanlända eleverna en ny chans att utbilda sig för att inte 

hamna utanför samhället och är flitiga med att inta kunskap (Ladberg, 2003, s.152).  

 

Ladberg (2003, s.152) diskuterar barns språkinlärning i relation till upplevelser av trygghet och me-

nar att trygghetsfaktorn föregår språkinlärningen. 

 

Relaterar vi detta till nyanländas situation i den svenska skolan ställer det krav på skolan att skapa 

gynnsamma lärmiljöer för elevernas språkliga utveckling. Skolverket (2012) lyfter fram utmaningen 

som ligger i att lära sig på ett andra språk. Runfors (2013) pekar i sin doktorsavhandling på ”språk-

problematiken” som något som samtalas om på flera nivåer i samhället. Det handlar om vikten av 

att kunna behärska det svenska språket för att få en plats på den svenska arbetsmarknaden (Run-

fors, 2013, s.17). 

 

Vad vi har förstått är forskning om nyanländas upplevelser av mötet med den svenska skolan ringa, 

enligt vad vi kunnat finna i vår sökning, vilket motiverar vår studie. Således har vi valt att intressera 

oss för upplevelsen av mötet med den svenska skolan utifrån elevernas egna perspektiv. Vi hoppas 

att bidra till kunskap om nyanlända elevers egna erfarenheter av mötet med den svenska skolan. 

Vad har mötet med språket, undervisningen och mottagandet i den svenska skolan betytt för ele-

verna? 
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2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva nyanlända elevers erfarenheter av mötet 

med den svenska skolan.  

Frågeställningar som denna studie kommer att beröra är följande:  

 Hur upplever eleverna mötet med det svenska språket i den svenska skolan? 

 Hur upplever eleverna undervisningen i den svenska skolan?   

 Hur upplever eleverna mottagandet i den svenska skolan? 

3 Avgränsning och definition 

Studien har ett elevperspektiv på mötet med den svenska skolan och det gäller nyanlända elevers 

perspektiv.  

Vi har valt att inte inkludera alla nyanlända elever för att omfånget i arbetet inte ska bli för stort. 

Vi har därför valt att undersöka fem nyanlända elever från mellanöstern, specifikt Syrien och Irak 

som får sin utbildning på gymnasie- och vuxnivå. Nyanlända från Syrien och Irak är aktuellt just 

nu på grund av att många söker sig till Sverige då det råder oroligheter i länderna (se vidare under 

bakgrundskapitlet). 

Det finns många definitioner av vad en nyanländ är och hur länge man betraktas som nyanländ i 

Sverige. Enligt Skolinspektionen är en elev nyanländ om eleven inte behärskar det svenska språket 

samt inte har svenska som modersmål (Skolinspektionen, 2009, s.6).  

Vår definition av vad en nyanländ elev är stämmer överens med Skolinspektionens förklaring. Vi 

anser att så länge en nyanländ elev inte behärskar det svenska språket och inte har det svenska 

språket som modersmål, räknas man som en nyanländ. Eleven är inte enbart nyanländ gällande 

skolan utan även nyanländ i Sverige till dess att det svenska språket behärskas. 

Skolverket (2008) lyfter upp en annan definition av vad en nyanländ elev är. Skolverket 

stödjer Skolinspektionens definition ovan av vad en nyanländ är, men menar vidare att 

det finns skillnader mellan de nyanlända eleverna. Det handlar om skillnader i vistelseti-

den i Sverige och hur väl det svenska språket behärskas. Uppbrottet från ett tidigare levt 

sammanhang är det som är det gemensamma för alla nyanlända elever. 
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Ett barn eller en ung person som kommer till skolan kan följaktligen komma direkt från 

ett annat land men kan också ha vistats i Sverige under en kortare eller längre tid.  

Att vara nyanländ kan alltså betyda nyanländ till skolan men samtidigt tidigare anländ till 

Sverige och ibland också innebära att man lärt sig svenska i viss utsträckning.  

Det som de nyanlända barnen och ungdomarna dock har gemensamt är att de har brutit upp 

från det sammanhang där de tidigare levt (Skolverket, 2008, s.6). 

4 Bakgrund  

I bakgrundskapitlet ger vi en teoretisk belysning av studiens problemområde, det vil säga nyanlända 

elevers möte med den svenska skolan. Vi redovisar först en bakgrund till den dagsaktuella situat-

ionen för nyanlända elever från Syrien och Irak samt riktlinjer för skolans verksamhet. Därefter 

redovisas forskning och annan litteratur med relevans för vår studie relaterat till ett sociokulturellt 

perspektiv (sociokulturell teori) med centrala begrepp som språk, den närmaste eller proximala 

utvecklingszonen och samspel. Vi avslutar kapitlet med en sammanfattande text om sociokulturellt 

perspektiv. Perspektivet ger en förståelse och bakgrund till studiens problemområde, det vill säga 

mötet med den svenska skolan.  

Det har skrivits mycket om nyanlända elevers möte med den svenska skolan dock inte från ett 

elevperspektiv, viket är studiens problemfokus. Fler forskningsstudier baserade på ett elevperspek-

tiv hade kunnat bidra med ytterligare kunskap om elevers upplevelser.  

4.1 Nyanlända elever i media och skollagen 

I svensk media har det dokumenteras om oroligheterna som för närvarande sker i Syrien och Irak. 

Sverige är ett land som har tagit emot flyktingar från just dessa länder. ”Sverige har tagit emot 

omkring 1500 syriska kvotflyktingar sedan kriget i Syrien började 2011. Det finns också runt 60 

000 asylsökande syrier i Sverige, samt 12 000 anhöriga till syriska flyktingar. Nu tar man emot 

ytterligare 1500 syriska flyktingar inom kvotflyktingramen som riksdagen beslutat om.” (Svenska 

Dagbladet, 2014).  Detta har resulterat i att många söker sig till tryggare länder. Ett stort intresse 

har väckts hos många, däribland oss själva, då många av dessa flyktingar har valt att söka skydd i 

Sverige. 

Skolverket (2013) refererar till skollagen och påtalar alla elevers rätt till utbildning och att skolan 

har att möta alla elevers olika behov: 
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”Skollagen har skarpa formuleringar när det gäller alla elevers rätt till utveckling och kravet på att 

ta hänsyn till barns och elevers olika behov. Detta gäller i högsta grad de nyanlända eleverna.” 

(Skolverket, 2013, s.3).  

Av detta följer att lärares kompetens är av betydelse för att kunna möta nyanlända elevers specifika 

behov.  

Svenska lärarens kompetens kan inte enbart centraliseras kring den språkliga utvecklingen utan 

läraren måste även ha kunskap om hur det är att lära sig ett nytt språk. Lärarnas kompetens kan 

inte enbart bestå av de språkliga kunskaperna utan även att de ska ha förmågan att kunna göra en 

kartläggningsplan för dessa elever. Ämneslärare bör också arbeta på ett språkutvecklande sätt inom 

varje ämne. Därför är det relevant att även ämneslärare har lärdom om språk- och kunskapsut-

veckling för att kunna ge de nyanlända eleverna goda förutsättningar inom den språkliga utveckl-

ingen (Skolverket, 2013, s.5).  

Ett förtydligande till relationen nyanlända och flykting ger Bunar (2010). 

I Bunars (2010) forskningsöversikt om nyanlända elever påpekas att det skrivs mycket i forskning 

och i olika statliga policydokument om nyanlända elevers skolgång, där utgångspunkten i under-

sökningarna är premissen att alla nyanlända är flyktingar. Bunar menar vidare att så inte är fallet 

utan hävdar att långt ifrån alla som kommer till Sverige är flyktingar. Många kommer till Sverige 

för att man har föräldrar som bosatt sig här för arbete eller för att återförenas med sin familj (Bunar, 

2010, s.8). 

Det finns en juridisk skillnad mellan de som kommer till Sverige för arbetskraft och de som kom-

mer till Sverige som flyktingar. Flyktingbarn bär ofta med sig traumatiska upplevelser från hemlan-

det, från flykten eller under asyltiden i Sverige och detta måste skolan i sin tur förhålla sig till och 

hantera (Bunar, 2010, s.8). 

4.2 Språkets betydelse för nyanlända 

”Språk är liv. Språk är bro mellan människor. Vi människor behöver språk för att möta varandra, 

för att förstå och att bli förstådda. Kan jag uttrycka mig, så kan jag nå fram till andra människor. 

Fråntas jag den möjligheten blir jag ensam. Fasansfullt ensam.” (Ladberg, 2003, s.7.). Att använda 

språket är självklart för oss, vilket gör att vi människor inte tänker mycket på det utan användandet 

sker självmant. När vi placeras in i en situation där vi måste tala fler än ett språk blir det ansträng-

ande. Vikten av att få en bra grund i sitt första språk är betydelsefullt. Ladberg (2003) refererar till 
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forskning, presenterad av Skolverket år 2002, som understryker att när en nyanländ elev har en 

stabil grund i sitt första språk går det betydligt bättre att lära sig ett andra språk samtidigt. Det 

innebär att första språket och andra språket är beroende av varandra och kan stödja varandra. 

(Ladberg, 2003, s.7f). För att en nyanländ elev ska kunna lära sig ett språk krävs det att eleven tycker 

att språket är viktigt. Ordet ”viktigt” i detta sammanhang innebär att eleven ska kunna använda 

språket för att uttrycka känslor för individer som står eleven nära. Första språket är ett ”känslo-

språk” och har en nyanländ elev inga konkreta mål blir andra språket inte viktigt (Ladberg, 

2003,s.25).   

Enligt Zachrison (2014) behöver de nyanlända eleverna det svenska språket för att komma in i det 

svenska samhället och för att finna jobb. De nyanlända eleverna behöver också det svenska språket 

för att kunna kommunicera fram sina känslor och tankar i olika situationer. Till exempel behöver 

de lära sig det svenska språket för att förmedla sina åsikter och tankar. Eleverna behöver känna att 

de kan klara sig själva i det vardagliga livet genom att tala med till exempel förskollärarna och 

personalen på sjukhuset. Det svenska språket är en styrka för de nyanlända eleverna där känslor är 

viktigt. För att kunna uttrycka sig efter hur man mår måste man kunna kommunicera på svenska 

och känna att man till exempel kan förklara vad man menar med olika saker. Här ska eleven kunna 

visa genom språket om man är arg, glad eller ledsen på rätt sätt. Detta kallas för en kommunikativ 

kompetens vilket visar på en kunskap att kunna använda språket i olika sociala sammanhang. För 

att kunna lära sig det svenska språket på bästa möjliga sätt ska eleverna lära sig tala muntligt och 

träna det muntliga i de olika sociala sammanhang de befinner sig i. Alltså att få en undervisning om 

hur man lär sig tala svenska är inte lika gynnsamt som att lära sig det ute i praktiken. Eleverna bör 

leva i det svenska samhället och ta del av den svenska kulturen för att uppnå bästa resultat (Zachri-

son, 2014, s.230).  

Språkets betydelse har, som vi nämnt tidigare, en central del i Runfors (2003). Hon har utifrån 

etnologisk ansats och konstruktivistiskt perspektiv analyserat lärarens möte med ”kategorin invand-

rarbarn” i grundskolan (Runfors, 2003, s.18). Lärarna i studien hade en intention att möta nämnda 

elevgrupps behov av att fullborda utbildningen och bli inkluderade i samhället. Till exempel skriver 

Runfors ”att kunskaperna i svenska blev avgörande för deras möjligheter att tillgodogöra sig under-

visningen är självklart. De skolanställda beskrev också ”språket” […] som grunden för framgång 

både i skola och i samhället.” (Runfors, 2003,s.151). 

Runfors menar att när olika svårigheter dyker upp i elevens skolgång används språket som en för-

klaring. Har man språksvårigheter bidrar det till andra svårigheter i skolan. Bristande kunskaper för 
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elever med ett andra språk innebar inte att man inte får gå i en klass med svenska elever utan, man 

får gå i den nya klassen med de svenska eleverna. Lärarna i studien berättar att eleverna stannar i 

den språkliga utvecklingen under utbildningens gångs fastän de har gjort framsteg. För att eleverna 

ska utveckla sitt svenska språk använder lärarna sig av barnböcker. Runfors forskning visar också 

att lärarna anser att språkutvecklingen är viktig för alla elever, men menar att en ”bra svenska” inte 

bara ger eleverna nya möjligheter i det vardagliga livet utan även i olika delar av samhället. Kom-

petensen som saknades hos eleverna sågs också som ett segregationsproblem. Anledningen var att 

eleverna inte umgicks med svenskar. Saknaden av och bristen på svenska vänner och ett svenskt 

kontaktnät ses som bidragande orsaker till språkbristen som förekommer hos eleverna i studien. 

Detta i sin tur leder också till en större arbetslöshet (Runfors, 2003, s.151f). 

Runfors studie handlar om grundskolans elever, men är intressant för vår studie som belysning, då 

hennes studie visar att svårigheter i skolan relaterades av lärare till otillräckliga kunskaper i det 

svenska språket (Runfors, 2003, s.150). 

Språkets betydelse för nyanlända kan relateras till ett centralt begrepp inom sociokulturell teori – 

språket (Gibbons, 2014, s.42f). Enligt Gibbons är språk och tänkande sammankopplade med 

varandra. Språket har betydelse för individens skapande av föreställningar, lärande och utveckling. 

Verkligheten är inte objektiv. Verklighet och språk är relaterade till varandra. Språket kan förstås 

som ett verktyg i kommunikationen med andra människor, till exempel nyanlända elevers kommu-

nikation med lärare och kamrater i den svenska skolan (Gibbons, 2014, s.42f). 

4.3 Undervisning för nyanlända elever 

I Skowronskis (2013) forskning poängteras att lärarens roll har en avgörande betydelse för eleverna 

i undervisningen. När de nyanlända eleverna kommer till Sverige och börjar i nya klasser, känner 

de sig ensamma och utanför gemenskapen. Det är viktigt enligt författaren att lärarna har kompe-

tens för att skapa en trivsam gemenskap i klassrummet för alla elever. Lärarna har att anpassa 

undervisningen efter vilka elever som finns i klassrummet och försöka skapa en gemenskap. Till 

exempel bestämmer lärarna i Skowronskis studie elevernas sittplatser för att de ska lära känna 

varandra bättre och inte känna sig utanför. Lärarna strävar efter ett inkluderande klassrum. Dock 

nämns det i Skowronskis forskning att fastän eleverna blir tilldelade sittplatser, förekommer det en 

känsla av utanförskap hos dem. Eleverna känner att de har blivit tvingade till att skapa en vänskap 

med den tilldelade klasskompisen (Skowronski, 2013, s.131).  
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Wigg (2008) lyfter också fram i sin forskning vikten av att de nyanlända eleverna bör känna sig väl 

omhändertagna när de börjar i den svenska skolan. Lärarna har ansvaret över elevernas lärande 

samt förflyttningar till olika klasser och måste anpassa undervisningen till elevernas nivå. Alla skolor 

måste ta hänsyn till elever i behov av särskilt stöd med hjälp av olika individuella planer eller via 

andra lösningar. Innan läraren bedömer att eleven är redo att flyttas till en vanlig klass bör läraren 

tänka på elevens kunskaper inom det svenska språket. I Wiggs forskning framkommer det att en 

snabb förflyttning till en vanlig klass kan ha en negativ påverkan på eleven. Den vanliga klassen 

kan gå för fort fram för den nyanlända eleven vilket bidrar till att eleven halkar efter. Det ultimata 

är att låta eleven succesivt börja i den nya klassen och läsa ett ämne tillsammans med den nya 

klassen för att sedan öka antalet ämnen. En annan negativ påverkan är också att eleven kan känna 

sig orättvist behandlad av lärare för att de inte känner sig trygga. Och många av de nyanlända 

eleverna upplever den nya klassen icke inkluderande och mobbning uppstår (Wigg, 2008, s.11). 

I relation till Wiggs (2008) studie kan nämnas att i kursplanen för SFI (Svenska För Invandrare) 

framkommer det att nyanlända elever ska få en anpassad undervisning: 

”Utbildningen ska rikta sig till personer som har olika erfarenheter, livssituation, 

Kunskaper och studiemål. Utbildningen ska planeras och utformas tillsammans 

med eleven och anpassas till elevens intressen, erfarenheter, allsidiga kunskaper och långsiktiga mål.” 

(Skolverket, 2012, s.7). 

 

Som tidigare nämnts förväntas att lärare har en förkunskap om hur nyanlända elever ska bemötas 

på bästa sätt och målet är att alla elever ska inkluderas i den svenska skolan. För en del nyanlända 

elever är skolan ett helt nytt fenomen, medan för andra nyanlända är skolan något som man har 

med sig från hemlandet. Som lärare är det viktigt att ha bred kompetens, enligt Ladberg (2003), 

redan innan man mottar nyanlända elever för att kunna anpassa undervisningen till varje elevs 

behov. Lärare som talar elevens första språk blir ett stöd i undervisningen då läraren kan hjälpa 

eleven. ”Det är därför värdefullt om läraren har någon kunskap om elevernas egna språk, eller kan 

samarbeta med modersmålslärare.” (Ladberg, 2003, s.184). För att en nyanländ elev ska klara en 

svensk undervisning måste eleven ha tillräckligt med språkkunskaper. Eftersom större krav ställs 

på språket ju högre upp i utbildningen eleven kommer är det lämpligt att en nyanländ elev får en 

undervisning på sitt modersmål. Detta bidrag till att eleven får en bred förståelse och kan arbeta 

med språket på djupet genom att kunna reflektera och dra egna slutsatser. Det optimala vore enligt 

Ladberg, om en nyanländ elev får en undervisning på både sitt modersmål och det andra språket 

för att kunna utveckla första språken samt andra språket på bästa sätt. Trots att det optimala är att 
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utveckla modersmålet i undervisningen, ser verkligheten annorlunda ut där en nyanländ elev enbart 

får undervisning på svenska (a.a. s.177). ”Det som eleven lär sig förstå på sitt språk kan hon sedan 

överföra till undervisningsspråket.” (a.a. s.177).   

 

Undervisningen i sig har betydelse för elevers språkliga utveckling enligt Gibbons (2014). Gibbon 

framför att undervisningen ska bidra till att eleverna ska få en bättre självkänsla för att kunna for-

mulera sina tankar. När eleverna måste fokusera på det svenska språket och har en anledning till 

att lära sig det svenska språket blir det enklare. När det ställs krav på eleverna och på deras språkliga 

kunskaper inser eleverna att de måste göra sig förstådda och arbeta på sin språkliga utveckling. 

Eleverna måste tänka igenom språkets struktur för att veta vad de ska säga och när de ska säga 

sakerna som de vill framföra samt hur de ska gå till väga för att lyckas (Gibbons, 2014, s.49).  

Svårigheter i undervisningen uppstår för en nyanländ elev då språket kräver mer tid och ansträng-

ning. I undervisningen möter eleven många främmande ord och är känslig för de störningar som 

finns i klassrummet, som oväsen. Det krävs inte mycket för att en nyanländ elev ska tappa kon-

centrationen. För en nyanländ elev tar det längre tid att lära sig något nytt eftersom de saknar 

förmågan att kunna skapa sig förståelse för sammanhanget. Eftersom en nyanländ elev får an-

stränga sig mer än en svensk elev bidrar det till att eleven lätt ger upp och tror att det beror på 

koncentrationssvårigheter när det egentligen handlar om språksvårigheten (Ladberg, 2003, s.178). 

 

Frågor kring undervisningens upplägg för nyanlända elever kan diskuteras utifrån ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande och begreppet den närmaste eller proximala utvecklingszonen (Gibbons, 2014, 

s.34f). Begreppet avser det stöd och den stimulans som andra mer kunniga människor kan bidra 

med till individens lärande och utveckling. Det handlar om en annan persons hjälp i ett samspel 

med individen. I en undervisningssituation kan till exempel läraren utmana eleverna och arrangera 

aktiviteter som ligger över den nivå där eleverna befinner sig. Lärarens förhållningssätt i undervis-

ningen har här en avgörande betydelse (Gibbons, 2014, s.34f).   

4.4 Stöd från omgivningen  

Alwan (2012) konstaterar å ena sidan i sitt examensarbete Nyanlända elevers berättelse om mötet i den 

svenska skolan att en annan betydande faktor i studien är nyanländas miljö. Föräldrar spelar en stor 

roll i elevernas utveckling. Har eleven föräldrar som är skolvana bär eleven med sig en positiv 

inställning gentemot skolan vilket bidrar till en bättre studievana (Alwan, 2012, s. 9f). Ladberg 
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(2003) belyser också vikten av föräldrarnas roll i elevens skolgång. Föräldrarnas syn gentemot ele-

vens studier är viktig. Å andra sidan menar författaren att fastän föräldrar saknar tidigare utbildning 

kan eleven bli uppmuntrad och få en stark vilja att lyckas i skolan. (a.a. s.191). ”Föräldrar som säger: 

”Jag har varit tvungen att städa i hela mitt liv, men det ska inte du behöva göra!” ger sina barn ett 

levande bevis på att utbildning är viktigt. Barnen ser att studier är en väg till ett bättre liv” (a.a. 

s.191). 

Föräldrarna måste, enligt Ladberg (2003), visa ett stöd och ett förtroende till att eleven klarar av 

skolgången. Föräldrarnas förväntningar har en betydelse för elevens skolprestation. Föräldrarna är 

en central del i elevens skolframgång fastän de inte har någon kunskap om det nya landet eller 

någon studievana. En stark identitet hos föräldrarna kan ha en positiv effekt på eleven. ”Om man 

vet vem man är, och står stadigt i sitt folks historia och traditioner, är mötet med den svenska, det 

okända, mindre farligt.” (Ladberg. 2003, s.191).   

Enligt Bunar (2010) kan arbetet med de nyanlända eleverna försvåras om relationen och tilliten 

mellan lärare och föräldrar inte är bra. Det finns lärare som ibland upplever föräldrarnas kultur och 

traditioner som ett hinder för de nyanlända elevers skolframgångar. Det har sin grund i att den 

svenska skolan är uppbyggd på individualitet och innehar ett liberalt synsätt på uppfostran, under-

visning samt sexualitet. Synsättet leder ofta till ett missförstånd och konflikt mellan lärarna och 

föräldrar. Föräldrarna ogillar inte det faktum att den svenska skolan ser deras barn som unika indi-

vider och utgår från deras behov. Missnöjet ligger snarare i att man som förälder inte tycker att 

skolan anstränger sig tillräckligt för att lära eleverna respekt för äldre människor, som till exempel 

lärare men också andra aktörer runt om i samhället. En annan synpunkt som föräldrarna i studien 

ofta lyfter upp är den bristande disciplinen som råder i klassrummet (Bunar, 2013, s.36). 

I vår studie är eleverna myndiga, men stöd från omgivningen, det vill säga ett socialt stöd från 

betydelsefulla personer i elevernas omgivning, torde vara av vikt för framgång i skolgången. 

Skowronski (2013) menar att de nyanlända elevernas dåliga självkänsla gentemot den svenska sko-

lan har till en del att göra med att de saknar en umgängeskrets. Har eleverna haft en bred umgäng-

eskrets i sitt hemland kan det bli frustrerande att vara ensam i det nya landet. Ensamhet kan leda 

till att eleverna blir tillbakadragna och osociala individer men i själva verket handlar det oftast om 

en bristfällighet i språket (Skowronski, 2013, s.130). 

Wigg (2008) nämner i sin forskning vikten av personliga nätverk för de nyanlända eleverna. Wiggs 

definition av personliga nätverk handlar om familj och vänner. Genom att ha vänner och en familj 
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i det nya landet bidrar det till en trygghet samt tillhörighet. Skolan är den första primära källan till 

att kunna skapa sig ett socialt nätverk. Den svenska skolan öppnar en dörr för de nyanlända ele-

verna där man lär känna jämnåriga elever vilket kan resultera i att man lär sig språket.  

Nyanlända elevers stöd från omgivningen kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv på lärande rela-

teras till begreppet samspel, det vill säga ett socialt samspel (Gibbons, 2014, 36f; Sälsjö, 2011, 68). Det 

sociala samspelet har betydelse för individens lärande och utveckling. Lärande och utveckling sker 

i samspel mellan människor i en sociokulturell miljö. Det handlar om samspel mellan individen och 

miljön (situerat lärande). Relaterat till vår studie handlar det om det samspel som de nyanlända 

eleverna har med personer som lärare, kamrater och andra personer. Den sociala gruppen i elever-

nas omgivning har betydelse för och ger stimulans i utvecklingen av det svenska språket (Gibbons, 

2014, 36f; Sälsjö, 2011, 68). 

4.5 Sociokulturellt perspektiv 

I det här avsnittet presenterar vi sammanfattande studiens utgångspunkt. Ett sociokulturellt per-

spektiv på lärande ger en bakgrund och förståelse till studiens problemområde, nämligen nyanlända 

elevers möte med den svenska skolan. Vi har ovan i vår teoretiska belysning använt tre av perspek-

tivets centrala begrepp, det vill säga språket, den närmaste eller proximala utvecklingszonen och 

samspelet. Det handlar alltså om språkets betydelse för nyanlända, undervisning för nyanlända ele-

ver och stöd från omgivningen till nyanlända elever.  

 

Gibbons (2014) nämner vikten av att ha lärare som utmanar eleverna till att utvecklas och refererar 

till ett sociokulturellt perspektiv där ett ständigt lärande sker via samspel. Säljö (2000) pekar på 

Vygotskijs definition av den proximala utvecklingszonen. Det handlar i vår studie om lärare som 

innehar relevant kompetens inom det svenska språket och som aktivt medverkar till elevernas 

språkliga utveckling, liksom om kamrater som har nått en högre språklig kunskapsnivå inom det 

svenska språket. När ett problem uppstår och eleverna måste lösa detta problem, förstår vi det som 

att eleverna utvecklas språkligt. Med stöd av ett sociokulturellt perspektiv konstaterar vi att den 

språkliga utvecklingen hos nyanlända elever sker främst när läraren tar hänsyn till elevernas rådande 

utvecklingsnivå. Problem som eleverna tilldelas att lösa ligger då nära elevernas nuvarande utveckl-

ingsnivå, det vill säga det eleverna redan har kunskap inom. När eleverna utmanas att lösa problem 

på en nivå högre utvecklas deras kunskaper (Säljö, 2000 s.119f).   
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Socialt samspel och språk är två andra centrala begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv. Det 

sociala samspelet bidrar till lärande och utveckling hos eleverna, både socialt och kognitivt. Med 

utgångspunkt från Gibbons (2014) och Säljö (2011) förstår vi att ett socialt samspel som nyanlända 

elever har med lärare och vänner bidrar till deras utveckling inom till exempel det svenska språket. 

Säljö (2000) menar att vi människor använder språket som ett verktyg till att förstå, förklara och 

för att kunna berätta om världen. Språket är ett medel både i kommunikationen med andra och i 

samspelet. De nyanländas umgänge i och utanför den svenska skolan får härmed betydelse för 

elevernas lärande och utveckling. 

 

Den sociokulturella miljö som nyanlända elever ingår i har också betydelse för deras lärande och 

utveckling. När människan för språket vidare genom till exempel sina normer och sin kultur tar 

nästa generation till sig dessa traditioner, vilket kallas för socialisation. Detta sker omedvetet då en 

socialisation i första hand sker i människans närhet, alltså oftast via familjen. Familjens seder och 

vanor påverkar elevens uppfattningar om världen (Säljö, 2000, s.105f). Nyanlända elever i den 

svenska skolan har med sig erfarenheter från sina hemländer och har varit en del i ett sociokulturellt 

sammanhang, vilket vi menar kan vara av intresse i vår studie. 

5 Metod 

I detta kapitel redogör vi för studiens metod vald med hänsyn till syfte och frågeställningar. Kapitlet 

behandlar studiens ansats, metod för datainsamling, rekrytering och urval av elever samt studiens 

genomförande, analys, etiska överväganden och studiens trovärdighet. 

5.1 Metodval  

När ämnet för denna uppsats bestämdes valde vi att fokusera oss på elevperspektivet. Anledningen 

till att vi valde elever var för att vi ville koncentrera oss enbart på nyanlända elevers erfarenheter i 

en svensk skola. Att lyfta fram elevernas röster ser vi som angeläget, speciellt när det handlar om 

elever som i skolan kan bli betraktade som marginaliserade (se Runfors, 2003, s.240). Vår studie 

har en kvalitativ ansats där redskapet för att samla data är intervjun. Emotionalism som är en av de 

fyra traditionerna inom kvalitativ forskning handlar om att fånga upplevelser och erfarenheter som 

handlar om människors verkliga liv (Bryman, 2011, s.341). ”En kvalitativ forskningsstrategi är in-

duktiv, tolkande och konstruktionistisk till sin art.” (Bryman, 2001, s.340). Det betyder i vår studie 

att det empiriska materialet är utgångspunkten och inte teorier samt att intervjun förstås som ett 



 

 

12 

  

samtal mellan oss och eleverna, det vill säga relationell. Vi söker elevernas beskrivning av sin livs-

värld så som de själva upplever den. I det här fallet är det mötet med den svenska skolan. Det 

handlar alltså om ett fenomenologiskt perspektiv på livsvärlden. Vår avsikt är att fånga vad som 

karaktäriserar deras erfarenheter och upplevelser, alltså deras bild av verkligheten.  Hade syftet 

handlat om att beskriva utbredning eller omfattning i relation till studiens syfte hade en kvantitativ 

ansats med statistiska redskap varit relevant. En kvantitativ metod är mer vanlig för naturvetare, 

medan humanister sällan använder sig utav denna metod (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009, 

s.117). 

Vi har inspirerats av fenomenologin som förhållningssätt i vår studie. Fenomenologi är en forsk-

ningsansats som består av både filosofisk teori och kvalitativ metodologi. Fenomenologi som me-

todologi är förknippad med en viss inriktning, där intresset riktas mot att söka ett fenomens ge-

mensamma väsen eller kärna, det vill säga i vår studie det som är oföränderligt i upplevelsen av 

mötet med den svenska skolan, så som de nyanlända eleverna erfar det. Den kvalitativa intervjun 

ses som ett redskap som leder till en beskrivning av människors livsvärld (Kvale & Brinkman, 2014, 

s.44f). I vår studie har vi inte ambitionen att följa den fenomenologiska ansatsen fullt ut. Däremot 

utgår vi från det empiriska intervjumaterialet i vår analys och försöker fånga det som vi kan se som 

kärnan eller den gemensamma nämnaren i de nyanlända elevernas upplevelse av möte med den 

svenska skolan. 

All min kunskap om världen, inklusive min vetenskapliga kunskap, vinner jag ur min egen särskilda 

synvinkel, eller från en erfarenhet av världen utan vilken vetenskapens symboler skulle vara me-

ningslösa. Hela den vetenskapliga världen bygger på världen som den direkt upplevs (Kvale & Brink-

man, 2014, s.46). 

Livsvärlden är den värld som finns i människors vardagsliv och som erfars genom en direkt 

upplevelse av individen själv utan några yttre påverkan. Upplevelsen av världen är enligt feno-

menologisk vetenskap en primär upplevelse (Kvale & Brinkman, 2014, s.46). 

En semistrukturerad intervju med öppna frågor inom några temaområden (se Bilaga 1) har använts 

i studien. Den bygger på uppföljningsfrågor samt att det inte finns någon given ordningsföljd i 

frågeschemat. Möjligheten att vara flexibel och följsam till den intervjuades beskrivning av sina 

upplevelser medges med ett sådant frågeschema. Följdfrågorna möjliggör för intervjupersonen att 

utveckla sina svar. Vi anser att det är viktigt att eleverna får tänka igenom sina svar, vilket gör att 

en semistrukturerad intervju är relevant för vår studie (Bryman, 2011, s.206).  
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5.2 Pilotintervju 

Vi valde att göra en pilotstudie först för att testa våra intervjufrågor innan vi skulle påbörja intervjun 

med eleverna. En pilotstudie innebär att man gör en mindre studie för att kontrollera intervjufrå-

gornas upplägg och se om de fungerar i praktiken. Vi valde ut en elev med liknande bakgrund som 

eleverna i huvudstudien fast ifrån en annan skola. Den lärdom som vi fick av att göra en pilotstudie 

hjälpte oss att bland annat formulera om våra intervjufrågor och använda oss av fler följdfrågor. 

De justeringar som gjordes på intervjufrågorna var att ändra frågor som var ledande och slutna till 

sin karaktär till mer öppna frågor (se Bilaga 1). Pilotstudien gav oss även en lärdom om hur vi som 

intervjuar skulle kunna förhålla oss i intervjusituationen (Bryman, 2011, s.259). 

5.3 Rekrytering och urval  

Vi har intervjuat fem elever, på gymnasie- och vuxnivå som kommer från länderna Syrien och Irak. 

För att få ett mångsidigt perspektiv på mötet med den svenska skolan har vi intervjuat både män 

och kvinnor med olika bakgrunder, erfarenheter, ålder samt tidigare skolutbildning. Anledningen 

till urvalet av utbildningsnivå är på grund av att eleverna bör behärska det svenska språket för att 

intervjuer och diskussioner ska kunna genomföras. 

Vi tog kontakt med en lärare, som är verksam på den aktuella skolan, som hjälpte oss välja ut fem 

elever från länderna Syrien och Irak. Eftersom samtliga elever är myndiga behövdes inte föräldrar-

nas medgivande för deltagandet i vår undersökning. Det var viktigt för oss att eleverna hade kän-

nedom om att det var frivilligt att delta och även att de kunde avbryta intervjun när de kände att 

de inte längre ville delta. Vidare valde vi att informera dem om att det insamlade materialet enbart 

kommer att användas för studiens syfte och att inga obehöriga kommer att få ta del av det. Vår 

strävan var att intervjua fler än fem elever dock ville inte fler än fem elever ställa upp på en intervju. 

Orsaken till detta var att flera elever tyckte att intervjun handlade om ett känsligt ämne. De ville 

inte tala om sitt hemland och sin tidigare skolgång, då det bringade fram traumatiska minnen.  

Skolan som valts för denna studie är en liten privat skola i en mellanstor stad i södra Sverige. Vi 

har valt att inte namnge varken skolan eller elevernas identitet på grund av konfidentialitetskravet. 

Eleverna som deltar i denna undersökning studerar, som vi nämnt, på gymnasie- och vuxnivå. 

Gemensamt för dessa elever är att alla påbörjade sina studier för att lära sig det svenska språket.  

Elev 1: Man i 20-årsålder, kommer från Syrien. Han var studerande i sitt hemland men var tvungen 

att avbryta sina studier på grund av flykt. Eleven har bott i Sverige i två år och studerat i den svenska 

skolan i cirka ett år.  
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Elev 2: Man i 30-årsålder, kommer från Syrien och har vidareutbildat sig inom juridik i sitt hemland. 

Han har bott i Sverige i ett år och studerat i den svenska skolan i cirka sex månader. 

Elev 3: Man i 20-årsålder, kommer från Irak. Han blev färdigutbildad bilmekaniker i sitt hemland 

och har bott i Sverige i cirka ett år och studerat i den svenska skolan i cirka sex månader.  

Elev 4: Kvinna i 20-årsålder, kommer från Syrien. Hon blev färdigutbildad kassörska i sitt hemland 

och har bott i Sverige i två år och har studerat i den svenska skolan i ett år och fyra månader.  

Elev 5: Kvinna i 20-årsålder, kommer från Irak. Hon var studerande i sitt hemland men avbröt 

studierna på grund av flykt. Hon har bott i Sverige i två år och studerat i den svenska skolan i ett 

år. 

5.4 Genomförandet 

Varje intervju genomfördes individuellt med de utvalda eleverna och pågick i cirka 20-30 minuter 

var. En av oss intervjuade och en var observatör. Vi satt i ett stort luftigt och ljust klassrum på 

andra våningen i skolan. I klassrummet finns åtta bänkar och två stolar vid varje bänk. Intervjuerna 

genomfördes tidigt på eftermiddagen efter att samtliga elever hade fått lunch. Vi valde att sitta 

längst fram i klassrummet mittemot ett fönster för att det skulle bli så ljus atmosfär som möjligt. 

Vi tog en bänk och placerade elevens och intervjuarens stolar mittemot varandra. Observatören 

satt vid bänkens ena långsida. Anledningen till att vi placerade stolarna på detta sätt var för att det 

skapar en tryggare känsla för den som ska intervjuas.  

Vi turades om att intervjua dessa elever och använde oss av den semistrukturerade intervjuguiden 

(se Bilaga). Vi ställde följdfrågor vid behov för att fördjupa elevernas svar. 

Fyra intervjuer genomfördes vid ett och samma tillfälle och den femte genomfördes en vecka se-

nare. Utifrån den information vi blev tilldelade av läraren som hjälpte oss hitta elever, bestämde vi 

oss för att börja med en elev som beskrevs vara ”pratglad”. Vi började med honom för att det 

skulle hjälpa oss att komma in i strukturen på ett lättare sätt och få oss att känna oss bekväma. 

Intervjuerna fortlöpte på ett tillfredsställande sätt och vi blev inte störda av någon obehörig. Samt-

liga elever upplevdes som samarbetsvilliga och delade gärna med sig av sina tankar och upplevelser. 

Dock fanns det några som upplevde att vissa frågor manade fram känsliga minnen.    

Eleverna gick med på att spela in intervjuerna, dock hade de som krav att ljudfilerna endast fick 

användas av oss. Inspelningen gjordes med hjälp av en av våra mobiltelefoner. En av oss intervju-

ade alltså eleverna medan den andra satt tyst på långsidan av bordet och förde anteckningar för att 
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eventuellt ställa andra följdfrågor som väckts under intervjuns gång. Det ställdes följdfrågor av 

observatören när något var oklart. Dessa följdfrågor ställdes efter att intervjun avslutades. Anled-

ningen till att den som observerade satt tyst var för att skapa en så trygg miljö för eleven som 

möjligt och för att ge så mycket tid till eleven som möjligt. Vi tror att om vi båda hade varit aktiva 

med frågor under intervjun skulle detta bidra till att eleverna fick mindre samtalstid och känna sig 

pressade. 

5.5 Bearbetning och analys 

Kvale och Brinkman (2014) och Bryman (2011) har varit referenser och stöd för oss vid bearbet-

ning och analys av det empiriska intervjumaterialet.  

Efter intervjuernas genomförande lyssnade vi flera gånger på inspelningarna för att få en uppfatt-

ning om intervjuinnehållet. Inspelningarna skrevs ut på dator för att skapa en intervjutext att ana-

lysera. Utskrifterna som har använts till vårt resultat har inte återgett inspelningarna ordagrant och 

inte heller till sin helhet utan endast det som vi ansett har varit mest relevant för studien. Det blev 

cirka 15 A4-sidor dataskriven text. Intervjutexten lästes igenom flera gånger för att få en bild av 

huvudinnehållet i elevernas upplevelser. Vi noterade likheter och skillnader i elevernas beskriv-

ningar inom de områden som intervjuerna handlade om och gjorde en sammanställning utifrån vår 

tolkning, vilket redovisas först i resultatkapitlet. Tillsammans diskuterade vi hur deras beskrivningar 

i det empiriska materialet kan tolkas och ges en mening. Vi är medvetna om att vi har medverkat 

till deras beskrivningar genom våra ställda frågor under intervjuerna. 

I analysen av det empiriska materialet har vi försökt att vara öppna för elevernas upplevelser och 

deras beskrivningar. Vi har försökt att inte låta oss påverkas av vår egen förförståelse och tankar 

utan att låta deras perspektiv bli synligt. Fenomenet i studien är upplevelsen av mötet med den 

svenska skolan så som eleverna erfarit detta möte. Vi läste intervjumaterial mer detaljerat för att 

upptäcka det som sägs om mötet med den svenska skolan och vi kunde då urskilja centrala teman 

i beskrivningarna som fångar det som kan beskrivas som kärnan i fenomenet. Analysen presenteras 

under rubriken Kärnan i upplevelsen av mötet med den svenska skolan i resultatkapitlet. 

5.6 Forskningsetiska aspekter 

Det finns fyra grundläggande forskningsetiska principer som gäller för svensk forskning. Informat-

ionskravet innebär att forskaren ska informera respondenterna om vad syftet med undersökningen 

är och hur deras medverkan kommer att hanteras. Respondenterna ska vara medvetna om att detta 

är frivilligt val och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande i studien. Samtyckeskravet handlar 
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om att respondenten har eget ansvar för sin egen medverkan. De ska ge sitt samtycke. Om respon-

denten är minderårig krävs det ett godkännande av vårdnadshavaren. Konfidentialitetskravet betyder 

att uppgifter som används i undersökningen måste vara sekretessbelagda. Den sista grundläggande 

forskningsetiska principen är nyttjandekravet, som handlar om att de uppgifter som används enbart 

får användas för undersökningens syfte (Bryman, 2011, s. 131f).  

Kunskap om innebörden av dessa ovan nämnda fyra forskningsetiska principer, det vill säga inform-

ationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, är av betydelse i en forsknings-

studie så att de inte blandas ihop och leder till att forskaren kanske lovar något som inte kan hållas 

(Vetenskapsrådet, 2011, s.67).  

Innan vi påbörjade intervjuerna redogjorde vi noggrant för dessa fyra forskningsetiska aspekter och 

vad de innebär. Det var viktigt att en tillit skapades hos de nyanlända eleverna som intervjuades 

och att rätt information tilldelades dem. Samtliga elever ifrågasatte att annan behörig person skulle 

kunna få ta del av det inspelade materialet och motsatte sig detta, viket vi accepterade och kommer 

att följa. Det var viktigt för oss att få ett inspelat material. Genom denna information blev eleverna 

insatta i vårt upplägg innan intervjuerna genomfördes och gav därmed sitt medgivande till att delta 

i studien. 

5.7 Studiens trovärdighet 

Bryman (2011) menar att en studies trovärdighet kan baseras på Lincolns och Gubas fyra delkrite-

rier. Det första kriteriet handlar om den kvalitativa undersökningens trovärdighet. Det innebär att 

när forskningen genomförs är det betydelsefullt att tillämpa de regler som finns, samt att det resultat 

som framkommit rapporteras till intervjudeltagarna för godkännande.  Det andra kriteriet handlar 

om huruvida forskningsresultatet kan överföras till ett annat sammanhang. Det tredje kriteriet 

handlar om hur pass pålitlig studien är, vilket kan bedömas genom att om det skulle forskas mer 

inom detta område, skulle resultatet kunna bli detsamma. Det fjärde och slutliga kriteriet går ut på 

att styrka och konfirmera forskningen, vilket innebär att resultatet ska vara objektivt. Alltså ska det 

framkomma tydligt att forskarna inte låtit personliga värderingar eller andra faktorer påverka resul-

tatet. Vår studies validitet är stark eftersom att resultatet har baserats på förstahandskällan, alltså 

eleverna. När resultatet i denna uppsats blev färdigt kontaktade vi de intervjuade eleverna för ett 

godkännande utifrån det första kriteriet om kvalitativa undersökningens trovärdighet (Bryman, 

2011,s.355.). 
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Vi har även noggrant diskuterat med varandra om intervjufrågornas karaktär, att det ska vara öppna 

frågor och inte ledande frågor för att få ett rikt empiriskt material. En intervjuguide har använts 

och enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan intervjupersonerna berätta fritt genom användandet 

av en intervjuguide. Eleverna i studien har inte varit beroende av våra tankar. Kvale och Brinkmann 

menar att en intervjuguide bidrar till en avslappnande och bekväm känsla hos eleverna (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.172f).   

Reliabilitet och validitet har en moralisk innebörd när vi talar om en pålitlig person enligt Kvale 

och Brinkmann (2014). Om intervjupersonens svar kan reproduceras av andra och vid andra tid-

punkter har studien hög reliabilitet. Det handlar då om ifall intervjupersonerna förändrar sina svar 

under intervjun och om de ger olika svar till olika intervjuare (Kvale & Brinkmann, 2014, s.296). I 

vår intervju har vi utgått ifrån att eleven har berättat om sina erfarenheter utifrån sina premisser.  

Validiteten är i vårt fall inte mätbar och kan anses vara ogiltig då den inte resulterar i siffror. Däre-

mot i ett bredare perspektiv har studien undersökt vad den var avsedd att undersöka. Svaren från 

eleverna intresserar oss och speglar fenomenet vi är ute efter. 

Vi upplever att eleverna har känt en samhörighet med oss på grund av vår gemensamma bakgrund 

och att eleverna inte har försökt linda in sina svar och bli politiskt korrekta.   

Kvale och Brinkmann (2014) nämner också om vad en valid utskrift är. En ordagrann återgivning 

krävs å ena sidan för språklig analys där pauser, upprepningar och tonläge är relevanta för psyko-

logiska tolkningar så som ångestnivå. Å andra sidan kan idealiserad återgivning av samma berättelse 

belysa nyanser vilket gör det lättare att återge elevernas berättelse. Då vi inte har använt oss av en 

ordagrann återgivning fångar vi inte riktigt alla känslor som uppstår hos eleverna då de till exempel 

talar om trauman och upplevelser i hemlandet. Vi finner att sanningshalten i elevernas svar är hög 

då de oftast upprepar sig själva eller stammar när de kommer in på obekväma områden (Kvale & 

Brinkmann, 2014, s.226f). 

6 Resultat 

I detta avsnitt presenteras först en sammanställning av elevernas erfarenheter av mötet med den 

svenska skolan så som de kommer till uttryck i det empiriska materialet. Vi redogör för deras upp-

levelser enligt vår tolkning. Strukturen på presentationen följer intervjuns frågeområden: tidigare 

skolgång i hemlandet (för att ge en bakgrundsbeskrivning) och mötet med den svenska skolan med 

fokus på språkutveckling, undervisning, gemenskap samt elevernas framtidsvisioner. Vi vill med en 

relativ utförlig beskrivning ge läsaren en uppfattning om studiens empiriska material, som en grund 
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till redovisningen av kärnan i upplevelsen av mötet med den svenska skolan. Vi avslutar redovis-

ningen med att presentera de teman som vi har identifierat som kärnan i upplevelsen av mötet med 

den svenska skolan under rubriken Kärnan i upplevelsen av mötet med den svenska skolan ur de nyanländas 

perspektiv. 

6.1 Tidigare skolgång i hemlandet 

En belysning av skolgången i hemlandet menar vi ger nödvändig information för att förstå elever-

nas erfarenheter av mötet med den svenska skolan. 

Eleverna som intervjuades har olika skolbakgrunder med sig från hemlandet vilket resulterar i lik-

heter och skillnader i vårt resultat. Trots att eleverna som intervjuades kommer delvis från samma 

land är skolkulturerna inte densamma. Eleverna har med sig egna erfarenheter av sin skolgång ifrån 

sitt hemland.  

En del av eleverna anser att skolgången i hemlandet fungerade bra men var svår. Det som var svårt 

och gemensamt för samtliga elever är att lärarna inte har en tydlig struktur gällande undervisningen. 

Lärarna saknar ofta planering för undervisningen vilket resulterar i att eleverna inte får en inklude-

rande undervisning. De som har det svårt, får det svårare då många elever som har det bättre ställt 

ekonomiskt kan betala för privatlektioner. Detta leder till att den grupp som inte har den ekono-

miska tryggheten hamnar i kläm eftersom lärarna inte tar hänsyn till det under undervisningens 

gång. Följande elever uttrycker liknande tankar om undervisningen i hemlandet: 

Läraren har ingen planering. De planerar ingenting innan dem kommer till klassrummet. […] Det finns 

ingen som säger till dem hur de ska lägga upp undervisningen. […] Lärarna är inte engagerade om ele-

verna. Det finns böcker som är jättesvåra för att de är gamla. […] Det finns elever som vill ha speciallekt-

ioner av lärarna hemma. De betalar ut extra för lärarna. […] Om du betalar får du också en bra relation 

till läraren. Om du inte betalar får du ingen relation. (Elev 2)  

Undervisningen var bra, men inte så mycket. Skolan hade en sträng kultur och man var tvungen att ha 

skolinformation samt inget smink för tjejerna. […] det måste finnas väldigt stor respekt till lärarna och 

eleverna. Uppgifterna man får är inte bra. Man får ingen uppföljning på det man gör. Lärarna anser 

hemstudier är viktigare och mer gynnsamma än att studera i skolan. De flesta eleverna får stödundervis-

ning genom att betala extra. Lärarna anstränger sig och bryr sig inte om eleverna. (Elev 4) 

Gemenskapen är en central faktor för eleverna och de anser att det är en viktig del i deras liv samt 

skolgång. Det bidrar till en lättare skolgång då eleverna ser sina klasskamrater som familjemedlem-

mar. Bandet mellan kamraterna växer sig starkare ju mer man är med varandra, uttrycker de sig. En 

trygghet är också att tala samma språk och ha samma kultur. Relationen mellan lärare och elev är 
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däremot annorlunda. Enligt eleverna har lärarnas status i hemlandet en större betydelse än vad den 

har i Sverige. Lärare i Syrien och Irak är för många statusbetingat och för med sig en stor respekt. 

Detta leder till en begränsad relation eller ingen relation alls. Eleverna berättar om gemenskap på 

följande sätt: 

Det var lätt att få kompisar i Syrien. Kompisarna i Syrien står varandra närmare än vad de gör i Sverige 

(Elev 2) 

Det var lätt att få kompisar för vi talade samma språk. Vi har samma sociala och kulturella bakgrund (Elev 

3) 

Jag hade många vänner i mitt hemland som jag umgicks med både i skolan och på fritiden. Vi besökte 

varandra vilket ledde till en djupare relation och skapade en trygghet. Kompisen blev som en familjemed-

lem. (Elev 4) 

Jag bodde i en liten by där alla känner alla och mina vänner gick i min klass. (Elev 5) 

Man hade inga kompisar för att man såg alla som familj. (Elev 1) 

6.2 Första mötet med den svenska skolan 

De intervjuade eleverna anser att det finns en stor skillnad mellan skolan i hemlandet och skolan i 

Sverige. När eleverna berättar om första mötet med den svenska skolan görs ofta en jämförelse 

med hemlandets utbilning. En given skillnad är det inkluderande klassrummet som råder i Sverige 

men som inte upplevs vara ett faktum i elevernas hemländer. Eleverna tycker att lärarna i hemlandet 

inte tar hänsyn till alla elever som finns i klassrummet eftersom engagemanget inte finns. Tid och 

resurser är en viktig faktor för dessa elever, om man vill ha en inkluderande och en individanpassad 

undervisning, vilket Syrien och Irak saknar enligt eleverna. Enligt eleverna är skolan i Sverige struk-

turerad på ett annat sätt med olika riktlinjer, styrdokument samt läroplaner som varje lärare ska 

applicera i sin undervisning. Det finns reglerade lagar som talar om för läraren hur de ska arbeta 

mot att alla elever ska uppnå målen. Eleverna uttrycker att dessa riktlinjer inte existerar i Syrien och 

Irak utan läraren själv bestämmer och sätter upp sina egna mål gällande undervisningen. Varje lärare 

har sitt eget tänk och sin egen undervisning trots att man är anställd på samma skola. En av de 

intervjuade eleverna framför följande tankar:    

Det fanns ingen skolchef i mitt hemland. Eleverna visste inte ens att det fanns någon skolchef, det var 

inte viktigt där. Det var bara lärarna som bestämde. (Elev 2) 

Första mötet med den svenska skolan för eleverna har varit positivt då det finns en frihet. I Sverige 

går både pojkar och flickor i samma klass och rör sig på samma skolområden vilket eleverna tycker 
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skapar en bredare förståelse gentemot varandra. Frihet enligt eleverna är inte bara att gå i en 

könsneutral klass utan även att man får ha sina egna åsikter och tankar och samtidigt bli respekterad 

för den man är.  

Gemensamt för alla eleverna är att det är spännande att börja i den svenska skolan och lära sig det 

nya språket. Variationen som råder i klassrummet i den svenska skolan är ett nytt fenomen för 

eleverna. Vidare menar eleverna att detta är berikande då man får möta många olika kulturer under 

ett och samma tak. Den stora variationen leder till en fördjupad kunskap samt förståelse för andra 

medmänniskor. Ett mångkulturellt klassrum och den stora åldersskillnaden är enligt eleverna inget 

problem fastän man är på olika nivåer. Man tar lärdom av varandra genom att stötta och hjälpa 

varandra. Av elevernas svar framgår att skolan i Sverige är till en början enkel, men ju längre man 

kommer i sin utbildning, desto fler hinder möter eleverna.  

När det gäller skolmiljön finns det delade meningar hos eleverna. En del av eleverna anser att 

miljön i klassrummet inte är bra då klassrummen är små vilket bidrar till en bristande koncentration 

och arbetsro. Eleverna menar att det är dålig luft i klassrummen och hög ljudnivå. Däremot menar 

den andra hälften av eleverna att arbetsmiljön i klassrummen är bra och fungerande. De är positivt 

överraskade över de fräscha skollokaler som finns då de finner de bättre än klassrummen i sitt 

hemland. 

6.2.1 Möjligheter och hinder med det svenska språket   

Gemensamt för tre av eleverna är att svenska språket till en början är annorlunda och svårt speciellt 

när de blir inkastade i ett främmande språk som de inte känner till. Vidare menar dessa elever att 

språkutvecklingen hade varit mer gynnsam om kontaktnätet varit större, det vill säga att de skulle 

ha haft kontakt med svensktalande människor. Två andra elever har en avvikande åsikt vad gäller 

det svenska språket. De upplever inte språket särskilt svårt eftersom de har med sig det engelska 

språket som till en början var en trygghet. Av intervjuerna kan man utläsa att engelska språket ligger 

nära det svenska språket då dessa tillhör ett latinskt alfabet. Det var en fördel att ha med sig det 

engelska språket enligt eleverna då det finns många gemensamma ord i det svenska språket. De 

tycker att den svenska grammatiken också blev lättare att förstå och lära sig.  

Eleverna har använt olika metoder för att bemästra det svenska språket, några har berikat sina 

språkkunskaper genom att knyta kontakt med svenska kamrater medan andra har utvecklat sitt 

språk genom yrkeslivet. Två av eleverna är ensamkommande flyktingar som inte har någon släkt i 

Sverige. På grund av detta anser de att det var viktigt att lära sig språket snabbt då de vill vara 

självständiga och inte behöva förlita sig på någon. Genom att skaffa sig svenska kamrater bidrar 
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det till att eleverna kan röra sig mer självständigt och klara av det vardagliga livet. Gemensamt för 

elevernas språkutveckling är skola, filmer, radio, böcker, lexikon, översättningsprogram samt det 

sociala nätverket.  

Samtliga elever poängterar även vikten av att ständigt träna och studera det svenska språket, inte 

bara i skolan men även hemma. En elev uttrycker sig på följande sätt:  

Svenska kommer inte när du sitter hemma. Du måste träna och träffa personer för att träna det svenska 

språket. Man ska studera och titta på film eller lyssna på musik för att utveckla dig själv. (Elev 3) 

Frågan om hur eleverna uppfattar sin språkliga utveckling i det svenska språket ställdes och av 

svaren kunde man tolka att det fanns en variation. En elev hävdar att ingenting är omöjligt att lära 

sig bara man har viljan. Detta uttalande grundar sig på att eleven tidigare mött andra nyanlända 

elever som har lärt sig språket bra och ser dessa elever som inspiration för att kunna utvecklas 

språkligt. För två av eleverna finns en annan gemensam faktor där de anser att de inte utvecklas 

språkligt i skolan. De känner att de är starkare muntligt än skriftligt då man inom yrkeslivet tränar 

mer på det muntliga vilket de känner att de inte gör i skolan. Eleverna tycker att språkutvecklingen 

borde gå snabbare vid det här stadiet. Två andra elever uttrycker att de har gjort en språklig ut-

veckling både i och utanför skolan, det vill säga i yrkeslivet. Den språkliga utvecklingen sker i olika 

stadier där de känner att de först utvecklas i ett högt tempo för att sedan övergå till en period där 

det står still. Dock menar eleverna trots att det står still vissa perioder så går det alltid framåt. De 

känner att de har gjort en språklig utveckling under studiernas gång. 

6.2.2 Möjligheter och hinder i den svenska undervisningen 

Av vissa elevers uttalanden framkommer att eleverna har med sig traumatiska upplevelser från 

hemlandet som har försvårat deras skolgång i hemlandet men också i Sverige. En av de intervjuade 

eleverna berättar att det blir svårt att koncentrera sig under lektionerna i Sverige på grund av de 

trauman de bär med sig till Sverige. Till exempel har eleven svårt med att stänga klassrumsdörren, 

dörren ska alltid stå öppen under lektionstid och det är jobbigt att släcka ljuset när eleverna tittar 

på film. Därför är det viktigt för eleverna att undervisningen i Sverige är trygg.  

Eleverna har skilda meningar gällande den svenska undervisningen. Några av eleverna tycker att 

lärarna har bra planering inför varje lektion, det vill säga att det förekommer en varierad undervis-

ning med bra uppgifter. Med varierad undervisning menar vissa elever att lektionerna inte endast 

består av att läsa i läroböcker som man gjorde i hemlandet utan man blir tilldelad nya arbetsupp-
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gifter varje dag. Vidare menar eleverna att lärarna i Sverige är kreativa och strukturerade i sin under-

visning. I den svenska skolan strävar man alltid efter ett inkluderande klassrum menar eleverna. En 

elev formulerar det svenska klassrummet på följande sätt:  

Läraren säger inte: Jag ska lära henne eller honom grammatik utan jag ska prata med alla. (Elev 3) 

Eleven menar att läraren ser alla i gruppen som unika individer i sig och undervisar så att alla elever 

förstår och hänger med under lektionstiden, vilket skiljer sig från undervisningen i hemlandet. 

Andra upplevelser finns hos de resterande eleverna. De anser att de endast får arbeta med läro-

böckerna under lektionerna. Detta fungerar inte enligt eleverna då man som elev sitter själv och 

studerar och inte får någon lärarrespons. Uppgifterna är ofta av återkommande inslag, alltså att det 

ständigt är liknande uppgifter som delas ut till eleverna. De tycker ofta att det är onödiga uppgifter 

som tilldelas utav lärarna. När de väl får en bra uppgift, räcker tiden inte till för att kunna slutföra 

uppgiften, detta på grund av en bristande struktur hos lärarna.  

Eleverna jämför undervisningen med andra skolor i Sverige och menar att undervisningen i andra 

städer är bättre än i deras. Denna information grundas på gemensamma vänner som går i en annan 

skola.  Eleverna är vana ifrån sitt hemland att en lärare delar ut uppgifter och visar vad de ska göra. 

Det finns inget utrymme för elevinflytande vilket eleverna menar finns i de andra svenska skolorna. 

I deras nuvarande svenska skola har de ingen lärare som planerar allting åt dem utan de måste 

förstå vikten av att ta eget ansvar.  

En gemensam punkt för alla elever är att de vill ha mer muntliga moment i undervisningen, till 

exempel att påbörja ett lektionspass med en timmes muntligt inslag. En annan gemensam punkt är 

vikten av prov. Eleverna anser att ett prov visar ens kunskaper tydligare än vad allmänna uppgifter 

visar. I deras hemländer är det proven som avgör deras skolresultat och inte förmågorna hos varje 

elev. 

6.2.3 Möjligheter och hinder med gemenskap 

Under frågorna rörande gemenskap och vänner berättar en av eleverna att man inte umgås med 

svensktalande människor. Fastän eleven vill umgås med svensktalande människor är det enklare att 

prata modersmålet med de som kommer från mellanöstern. De svensktalande eleverna befinner 

sig på en annan del av skolan vilket försvårar mötet mer. Eleven konstaterar följande:   

Jag tycker att vänner som kommer från samma land som mig, Syrien, borde vara kompisar utanför skolan 

och inte i skolan då vi enbart pratar vårt modersmål. (Elev 1) 
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De intervjuade eleverna umgås inte med varandra på fritiden. Flera elever menar att de inte har tid 

för vänner utanför skolan på grund av att de har andra aktiviteter som de prioriterar först. Trots 

att de inte har tid att umgås så finner de att vänner är en viktig del i livet. Den högsta önskan som 

var gemensam för samtliga elever är möjligheten att kunna skaffa sig svenska kamrater för att stärka 

språket och komma in i det svenska samhället.  

Den viktigaste egenskapen hos en bra kamrat, enligt eleverna, är att man ska kunna ta lärdom av 

varandra samt att skapa en livslång vänskap. Eleverna jämför umgänget i Sverige med umgänget i 

sitt hemland och menar att vänskapen i Sverige är mer ytlig än vad de är vana vid.  

Samtliga elever skulle uppskatta om skolan vore större och kan ha fler elever, framför allt fler 

svensktalande elever, vilket skulle gynna deras språkliga utveckling. 

6.2.4 Möjligheter och hinder med aktörers bemötande 

Alla elever har en positiv upplevelse av det första bemötandet i den svenska skolan. Bemötandet 

av skolchefer, lärare samt klasskamrater har varit och är välkomnande. Eleverna känner att fastän 

de inte förstår det svenska språket till fullo lyckas de olika aktörerna förklara och hjälpa dem på 

bästa möjliga sätt. Eleverna berättar att de upplever lärarna som öppna trots att man som elev 

kommer från ett främmande land där det finns skillnader. Eleverna menar att acceptansen är hög 

och eleverna uppskattar detta.  

När det däremot handlar om det första mötet med olika statliga myndigheter har eleverna delade 

meningar. En del av eleverna anser att arbetsförmedlingen, migrationsverket och olika etablerings-

lots fungerar bra och de får den hjälp de önskar. Dessa etableringslotsar strävar efter att etablera 

de nyanlända eleverna in i det svenska samhället snabbt. Där får eleverna hjälp med olika sorters 

uppgifter såsom asylsökande handlingar för familjemedlemmar. Dock hävdar en elev att arbetsför-

medlingen behöver förbättras och arbeta mer för de elever som får ett ekonomiskt stöd.  

Eleven menar att många nyanlända har bekymmer med sin handläggare på arbetsförmedlingen 

eftersom handläggaren har tagit till sig mycket arbete. 

6.2.5 Elevernas framtidsvision  

En av de fem intervjuade eleverna menar att ett arbete bidrar till utveckling av det svenska ”språket 

på köpet” (Elev 1) Eleven lär sig språket via arbetet och prioriterar därför arbetet före studierna. 

Eleven strävar efter att få praktik som kan leda till ett arbete då eleven inte vill sitta sysslolös. Det 

framkommer att eleven vill ha en svensk umgängeskrets i kombination med arbetet. Vilket arbete 
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som tilldelas lägger eleven inte stor vikt på utan är öppen för förslag. Detta enbart för att man som 

nyanländ vill komma in i det svenska yrkeslivet och samhället.  

De övriga eleverna som intervjuades vill fortsätta att studera. De hävdar att studierna är nyckeln 

till att få ett drömjobb. Vidare menar eleverna att det även kan vara fördelaktigt att finna en möj-

lighet att kunna kombinera studier och arbete. 

6.3 Kärnan i upplevelsen av mötet med den svenska skolan 

Hur kan kärnan – den gemensamma nämnaren – formuleras kring elevernas upplevelse av mötet 

med det svenska språket, undervisningen och mottagandet? Lärande och utveckling karaktäriserar 

de nyanlända elevernas målsättning med utbildningen i den svenska skolan. 

Det som kännetecknar kärnan i mötet med den svenska skolan enligt nyanlända elevers upplevelser 

kan formuleras som innehålla ett dilemma- och prioriteringsperspektiv. Dilemmat avser en kluven-

het i mötet med den svenska skolan. Det handlar om en upplevelse av å ena sidan respektive å andra 

sidan i relation till det svenska språket, undervisningen och mottagandet. Prioritering i mötet med 

den svenska skolan handlar om valsituationer. Eleverna har att ta ställning till vad som ska priori-

teras beträffande språkutvecklingens inriktning, undervisningens fokus och den sociala gemenskap-

ens karaktär. I texten som följer presenteras innehållet i de teman som vi har identifierat som den 

gemensamma nämnaren eller kärnan i mötet med den svenska skolan under rubrikerna: Mötet med 

det svenska språket, Undervisningen i den svenska skolan och Mottagandet i den svenska skolan.  

6.3.1 Mötet med det svenska språket 

När eleverna beskriver sina erfarenheter av mötet med det svenska språket framträder en splittrad 

bild. Eleverna ger uttryck för att det svenska språket upplevs å ena sidan som svårt. Språket är 

annorlunda konstruerat mot det egna modersmålet. 

När jag började med det svenska språket tyckte jag att det var mycket svårt. När jag gick hem från skolan 

så tänkte jag oh my god vad är detta? Grammatiken var jättesvår och inte rolig alls. (Elev 3) 

Å andra sidan upplevs inte språket som svårt för elever som behärskar det engelska språket med 

likheten till det latinska alfabetet. 

Jag jämför alltid engelska med svenska för de har samma grammatik. Så min engelska hjälpte mig reflektera 

min engelska till svenska att för att förstå svensk grammatik. Jag hade svenska kompisar. Vi pratade på 

engelska och sen pratade vi svenska. (Elev 2) 

För att som elev kunna utvecklas inom det svenska språket menar eleverna att de behöver prioritera 

den muntliga delen av den språkliga utvecklingen. Det är genom att tala svenska som eleverna 
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upplever ett lärande och en utveckling. Att kunna tala svenska är också av vikt för att komma in 

och bli delaktig i det svenska samhället. 

Jag hoppas att lärarna gör mer muntligt i skolan när man kommer på morgonen, att man pratar om något. 

Man utvecklas att prata muntligt på morgonen varje dag. Man kommer på morgonen och studerar bara 

texter. Vi måste prata mer. (Elev 3) 

6.3.2 Undervisningen i den svenska skolan  

Elevernas erfarenheter av undervisningen i den svenska skolan är av skilda slag. Å ena sidan upplevs 

undervisningen vara strukturerad och omväxlande. Lärarnas upplägg av lektioner och deras bemö-

tande upplevs bidra till lärande och utveckling 

 

Vi hade två jättebra lärare, jättesnälla. De anpassade undervisningen efter varje elev. Ibland fick vi titta på 

film och på skolan finns det ett schema. (Elev 3) 

Å andra sidan upplevs undervisningen inte vara anpassad till elevernas skilda behov och förutsätt-

ningar. Undervisningen saknar ett varierat upplägg med tydlig struktur och responsen från lärarna 

upplevs som obefintlig. 

Jag känner inte att det finns någon struktur eller någon bra väg till en bra undervisning. Lärarna anpassar 

inte undervisningen till oss elever. (Elev 4) 

Undervisningens fokus menar eleverna ska eller bör vara på det som är nytt för dem och det som 

är kreativt med en tydlig struktur som är lätt att följa för alla. När lärarna prioriterar det som är ny 

kunskap för eleverna och inte enbart utgår från vad läroboken tar upp samt gör det på ett kreativt 

sätt upplever eleverna att det bidrar till lärande och utveckling, vilket eleverna efterfrågar. Det är 

också en fråga om lärarnas engagemang och förmåga att kunna skapa en undervisningssituation 

som tilltalar alla elever, det vill säga en inkluderande undervisning. Undervisningens fokus anser 

eleverna ska ligga på ett inkluderande förhållningssätt och en tydlig lektionsstruktur, vilket inte 

förkom i undervisningen i elevernas hemländer. (se 6.1 ovan) 

Undervisningen är bra. Uppgifterna varierar, ibland var det svårt och ibland lätt men vi fick alltid den 

hjälp vi behövde. Det var en trygg klassrumsmiljö, jag vågade prata och ställa frågor. (Elev 5)  

6.3.3 Mottagandet i den svenska skolan 

Mottagandet i den svenska skolan avser elevernas möte med olika aktörer med anknytning till deras 

utbildning. I elevernas erfarenheter av mottagandet i den svenska skolan aktualiseras frågan om ett 

gynnsamt bemötande. Ett gynnsamt bemötande har betydelse för elevernas skolgång. Å ena sidan 
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ger eleverna uttryck för att mottagandet har varit värdefullt och välvilligt. Det är främst mottagan-

det i skolan med de aktörer som finns där, så som rektorer, lärare och klasskamrater, som har och 

har haft betydelse för deras lärande och utveckling. Förståelsen för den svenska skolan har fördju-

pats. 

Det första mötet upplevdes bra. Jätte, jättebra, jag hade inga bekymmer. (Elev 1) 

 

Å andra sidan är upplevelsen att mottagandet från myndigheter som arbetsförmedlingen inte fun-

gerar eller inte har fungerat tillfredsställande. Bemötandet behöver förbättras för att möta elevernas 

behov. 

På arbetsförmedlingen måste de jobba mer. Alla invandrare här som har etableringsersättning har problem 

med sina handläggare. Kanske har de mycket bekymmer och kan inte hjälpa oss snabbt. (Elev 3) 

Den sociala gemenskapen eller det sociala nätverket med olika aktörer upplevs vara viktigt för 

eleverna i flera avseenden. Den sociala gemenskapen ses ha betydelse i elevernas lärande och för 

den språkliga utvecklingen. Det sociala nätverket berikar och håller liv i språkutvecklingen. Att 

knyta kontakt med svensktalande aktörer eller personer i skolan och i yrkeslivet är därför en pri-

oriteringsfråga för eleverna, då den språkliga utveckling upplevs som mest betydelsefull. 

Jag har några kompisar och jag tycker att det är viktigt att man har några kompisar som man kan prata 

med och hjälpas åt. Vill ha svenska kompisar men inte så lätt. Svenska kompisar lär man sig mer svenska. 

(Elev 5) 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på en ambivalent erfarenhet av mötet med den svenska skolan, 

det vill säga både ett positivt och ett negativt möte. Det svenska språket upplevs som både svårt 

och inte svårt. Undervisningen uppfattas som både inkluderande och strukturerad samt inte inklu-

derande och ostrukturerad. Mottagandet ses både som välvilligt och inte välvilligt. 

7 Diskussion 

I detta kapitel diskuterar vi studiens metod och resultat. Vår studie syftade till att undersöka och 

beskriva nyanlända elevers erfarenheter av mötet med den svenska skolan. Frågeställningarna som 

berörts i denna studie är följande:  

 Hur upplever eleverna mötet med det svenska språket i den svenska skolan? 

 Hur upplever eleverna undervisningen i den svenska skolan?  

 Hur upplever eleverna mottagandet i den svenska skolan?  
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7.1 Metoddiskussion 

I detta avsnitt diskuterar vi några aspekter av studiens genomförande. Vi är medvetna om att vi 

inte utifrån studiens resultat kan dra allmänna slutsatser. Studiens resultat är baserat på de intervju-

ade elevernas egna erfarenheter av mötet med det svenska språket, undervisningen samt mottagan-

det. Om ett annat urval av elever, till exempel nyanlända elever från en annan skola, en annan 

årskurs eller med andra bakgrunder hade intervjuats, hade resultatet blivit annorlunda. En annan 

sak som hade kunnat påvisa ett annat resultat är valet av intervjufrågor. Om vi hade valt andra 

intervjufrågor hade förmodligen resultatet skiljt sig från vårt resultat. Ifall vi hade valt att göra en 

studie utifrån lärarnas perspektiv, skulle det även här ha gett ett annorlunda resultat än vårt, vilket 

inte heller skulle stämma med vårt syfte. Metoden som valdes för denna studie var att intervjua 

eleverna var för sig då vi anser att en gruppintervju inte var lämpligt på grund av ämnets känsliga 

karaktär. Vi valde även att dela upp intervjuerna mellan oss där den ena intervjuade och den andra 

satt tyst och förde anteckningar för att eleven inte skulle känna sig påhoppad av att ha två som 

ställer frågor samtidigt. Genom att använda en semistruktuerad intervju kunde vi följa upp de frå-

gor som var relevanta för vår studie. En strukturerad intervjuguide hade inte på samma sätt öppnat 

upp för vidare diskussioner då den är punktlig och detta hade troligen kunnat visa ett annat resultat. 

Ett alternativ till intervjuer är skriftliga berättelser, där eleverna beskriver sina erfarenheter om mö-

tet med det svenska språket, undervisningen och bemötandet. Vi bedömer att en personlig kontakt 

med eleverna och ett intervjusamtal är att föredra av språkliga skäl.  

Vår studie har en kvalitativ ansats med ett fenomenologiskt förhållningssätt, vilket vi ser som rele-

vant i relation till studiens syfte. Det är de nyanlända elevernas beskrivning av erfarenheter och 

upplevelser av deras livsvärld som vi söker. Hade vi använt oss av hermeneutik som ansats, där det 

handlar om tolkning och förståelse, hade vi inte fått fram elevernas beskrivande upplevelser. Utan 

fokus hade legat på vår förståelse av elevernas upplevelser (Kvale & Brinkmann, 2014, s.74f). 

De intervjuade eleverna hade valts ut för intervju av en verksam lärare på skolan. Detta antar vi har 

haft med sig både för- och nackdelar. Det positiva kan vara att läraren valde ut de elever som hon 

ansåg är muntligt starka och öppna för att dela med sig av sina erfarenheter. Det negativa skulle 

kunna vara att det finns andra elever på skolan vars erfarenheter hade berikat resultatbeskrivningen.  

 

Ett sociokulturellt perspektiv som teoretisk utgångspunkt är relevant för vår studie. Perspektivet 

har begrepp som ger förståelse till studiens fokus på mötet med det svenska språket, undervis-
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ningen samt mottagandet (Säljö, 2000, s. 105f). Vi finner att vi har kunnat ge en rik teoretisk belys-

ning av studiens problemområde tillsammans med vårt val av tidigare forskning och annan littera-

tur. Forskning om nyanländas skolsituation utifrån ett elevperspektiv är begränsad, vilket ger rele-

vans för vår studie. Vi har strävat efter att förhålla oss så neutrala som möjligt i denna studie fastän 

vi har egna erfarenheter av att vara en nyanländ elev i Sverige. 

7.2 Resultatdiskussion 

I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till tidigare forskning som har använts i vår studie. Vi 

har även valt att redogöra för elevernas upplevelser av skolan i hemlandet trots att detta inte finns 

med i studiens frågeställningar och syfte. Vi vill skapa en bred kunskap genom att sätta elevernas 

tidigare erfarenheter i samspel med elevernas upplevelser av mötet med den svenska skolan. 

Sammanfattningsvis pekar resultatet på ambivalenta erfarenheter av mötet med den svenska skolan, 

det vill säga både ett positivt och ett negativt möte. Det svenska språket upplevs som både svårt 

och inte svårt. Undervisningen uppfattas som både inkluderande och strukturerad samt inte inklu-

derande och ostrukturerad. Mottagandet ses både som välvilligt och inte välvilligt. 

Hur ambivalensen i de nyanlända elevernas erfarenhet av mötet med den svenska skolan ska förstås 

är inte självklar för oss. Skowronski (2013) pekar på de nyanlända elevernas känsla av utanförskap 

när de kommer till Sverige och börjar i nya klasser. Ambivalensen kan ha samband med hur lång 

tid eleven har gått i den svenska skolan.  

Vi menar att studiens resultat väcker frågor till diskussion ute på skolorna som möter nyanlända 

elever i undervisningen. Det kan handla om undervisningens upplägg, lärares bemötande och kom-

petens. Vi kan också se att diskussionsfrågorna berör olika myndigheters ageranden. Vi tar upp en 

del av dessa frågor nedan. 

7.2.1 Skolgång i hemlandet och i Sverige 

I det empiriska materialet påpekar de nyanlända eleverna tydliga skillnader mellan skolgången i 

deras hemland och i den svenska skolan. Det handlar om undervisningens upplägg och lärarnas 

bemötande. Många elever betalade för privatlektioner för att kunna komplettera den bristfälliga 

undervisningen.  

Skolverket (2013) nämner att de har i uppgift att skapa bättre förutsättningar för de nyanlända 

eleverna i den svenska skolan än vad det finns idag. Fokus ligger på att stödja de verksamma aktörer 

som finns i skolan genom skapa bättre förutsättningar till att utveckla elevernas undervisning. Skol-

verket poängterar att alla nyanlända elever har rätt till en utveckling i skolan och att alla elevers 
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olika behov måste tas hänsyn till (Skolverket, 2013, s.3). Här ställer vi oss frågan, bättre förutsätt-

ningar än vadå? Vi bedömer att det blir oklart att jämföra detta då Skolverket inte nämner vilken 

grundnivå man ska utgå ifrån. Det är svårt att veta vad som är bra för de nyanlända eleverna när 

man inte vet vad utgångsläget är. Om det inte finns någon utgångsposition så är det svårt att veta 

vilken riktning man ska arbeta mot.  

7.2.2 Det svenska språket 

I vår studie förekommer det även att de nyanlända eleverna har skilda upplevelser vad gäller mötet 

med det svenska språket. Några menar att det svenska språket är svårt och annorlunda. Den språk-

liga utvecklingen har försvårats då kontakten med svensktalande personer har varit bristfällig. Me-

dan andra menar att det svenska språket inte alls upplevs som svårt eftersom de har med sig det 

engelska språket och det har varit till hjälp i början. Ladberg (2003) lyfter fram vikten av att ha ett 

utvecklat modersmål. Hon poängterar att när en nyanländ elev har ett rikt förstaspråk bidrar det 

till att andra språket utvecklas bättre då hon finner att språk är beroende av varandra (Ladberg, 

2003, s. 7f). 

Att knyta kontakt med svensktalande personer och yrkeslivet är två viktiga prioriteringar för nyan-

lända elevers språkutveckling. Några av de nyanlända eleverna poängterar vikten av att integrera 

sig med svenska personer för att kunna berika sitt språk men också för att komma in i det svenska 

samhället. Genom att lära sig det svenska språket öppnar det upp många dörrar in i det svenska 

samhället och eleverna kan på ett självständigt sätt klara sig i sitt vardagliga liv. Skolinspektionen 

(2009) och Skolverket (2008) håller före att en nyanländ elev förblir en nyanländ elev beroende på 

hur väl eleven behärskar det svenska språket. Vi förmodar att det kanske är en av anledningarna 

till varför det är viktigt för eleverna att lära sig språket. Utan språket kommer eleverna inte ”in” i 

samhället.  

I vårt resultat framkommer det även att de nyanlända eleverna prioriterar det muntliga inom det 

svenska språket. Mötet med den svenska skolan är ett dilemma- och ett prioriteringsprojekt för 

eleverna. Det tycks vara så att eleverna ständigt måste förhålla sig till och göra olika prioriteringar 

för att de ska kunna utvecklas språkligt. Eleverna prioriterar det muntliga momenten i undervis-

ningen genom att praktisera dem. Eleverna menar att det muntliga är det viktigaste och mest för-

delaktiga alternativet till att lära sig det svenska språket. 

Zachrison (2014) och Skowronski (2013) framhäver också vikten av att ha sociala relationer för att 

kunna lära sig ett språk, i detta fall det svenska språket. Sociala relationer, enligt Zachrison (2014) 

och Skowronski (2013), är den viktigaste faktorn i de nyanlända elevernas språkutveckling. Utöver 
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detta menar Zachrison (2014) att språket är ett hjälpmedel för de nyanlända eleverna för att de ska 

kunna visa sina olika känslor och dela sina erfarenheter. Vidare menar Zachrison (2014) och 

Skowronski (2013) att sociala relationer leder till en samhörighet som senare resulterar i att eleverna 

känner trygghet inför varandra. Detta öppnar upp vägen för att eleverna ska kunna ta ett kliv in i 

samhället och ta del av det som finns där. Skowronski (2013) lyfter även fram i sin studie att ele-

verna upplever att det kan vara svårt att inte förstå svenskarna som talar det svenska språket. Det 

uppstår en rädsla för att säga fel inför de som talar bättre svenska än de själva. Trots detta är det 

viktigt för de nyanlända eleverna att skaffa sig en relation med svenska elever (Skowronski, 2013, 

s.122f; Zachrison, 2014, s.231). 

7.2.3 Undervisningen i den svenska skolan 

De nyanlända eleverna har skilda upplevelser gällande den svenska undervisningen. För vissa elever 

är den svenska undervisningen väl strukturerad och tillfredsställande. Eleverna menar att lärarnas 

breda kompetens gör sig synlig genom att ha varierande undervisning och ändamålsenligt upplägg 

av uppgifter.  Lärarnas kreativitet är också viktigt då eleverna känner att de gör något nytt och inte 

enbart läser i läroböckerna. Lärarna ses som stöttande och eleverna poängterar att lärarens strävan 

är att alla elever ska lyckas i skolan och nå de uppsatta målen. Eleverna upplever samtidigt att den 

svenska undervisningen inte är anpassad efter varje individs behov och att det inte finns någon 

varierad undervisning. Eleverna upplever också en bristande struktur hos lärarna då uppgifterna de 

blir tilldelade inte är nya och att tiden knappt räcker till att bli färdig med uppgifterna de blir tillde-

lade. Relaterar vi upplevelserna till Gibbons (2014) som för fram att undervisning har en betydel-

sefull del i elevernas språkliga utvecklig och att undervisningen påverkar elevernas självkänsla blir 

det en etisk och moralisk fråga att hantera för lärare i den svenska skolan. Att som lärare anpassa 

undervisningen till varje elevs behov är skolans uppdrag (Gibbons, 2014, s.49). Skolverket (2012) 

noterar också vikten av att ha en anpassad undervisning så att eleverna kan nå sina mål (Skolverket, 

2012, s.7).  

Vi kan konstatera utifrån elevernas upplevelser att de ser det som en prioriteringsfråga att all under-

visning ska vara individanpassad, inkluderande och strukturerad. Vi ställer oss frågan, hur ska man 

som lärare kunna ta reda på elevernas behov? En relevant metod är förmodligen att ta reda på 

elevernas bakgrund och upplevelser från hemlandet för att kunna anpassa undervisningen i den 

svenska skolan. Dessutom vill vi påtala med hänvisning till läraruppdraget att det inte ska spela 

någon roll hur många elever det är som behöver särskilt stöd. Av våra tidigare erfarenheter inom 

våra verksamhetsförlagda utbildningar har vi upplevat att lärare resonerar kring att det är för få 

elever som är i behov av särskilt stöd därför är det ”onödigt” att ge dessa få elever stöd. Kan det 
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kanske vara på grund av dåliga resurser och tid eller handlar det helt enkelt om lärarnas bristande 

kompetens inom området? 

Diskussionen ovan kan relateras till lärares frustration inför elevernas svårigheter. Runfors (2003) 

talar om varför lärarna väljer att arbeta kvar på skolan när de får möta olika svårigheter och utma-

ningar. Känslan av att man alltid behövs som lärare och att eleverna uppskattar det man gör, bidrar 

till att lärare väljer att kämpa vidare. Lärarna i hennes studie anser att lågpresterande elever är en 

utmaning men att eleverna är värda att kämpas för. Det krävs att lärarna har en individanpassad 

undervisning och är redo för de nya situationer som kan förekomma (Runfors, 2003, s.95). 

Lärares kompetens är en fråga som eleverna i studien tar upp och har skilda uppfattningar om. 

Wigg (2008) lyfter fram lärarens kompetens i undervisningen för de nyanlända eleverna. Stöttande 

och uppmuntrande lärare är viktigt för eleverna då det leder till att elevernas självförtroende ökar. 

Wigg (2008) påtalar vikten av att läraren måste besitta en viss kompetens för att förstå vad de 

nyanlända eleverna går igenom under sin skolgång. Vissa elever har pågående konflikter i sitt hem-

land vilket kan påverka skolarbetet. Här är det också viktigt att de nyanlända eleverna litar på läraren 

för att kunna ta sig vidare i sitt lärande. Trots lärarens förståelse för de smärtsamma situationerna 

de nyanlända eleverna går igenom är det inte säkert att eleverna känner sig ”hemma” i skolan. De 

känner att de inte blir förstådda och att läraren ändå inte kan hjälpa dem (Wigg, 2008, s.84f). Att 

som lärare ha en viss förståelse för att elever från krigshärjade länder behöver tid att acklimatisera 

sig till den svenska skolan och samhälle ser vi som en nödvändighet. Detta på grund av egna erfa-

renheter då vi och våra familjer fann det svårt till en början att anpassa oss till det svenska samhället. 

Ingen lärare behöver känna sig misslyckad om vissa elever inte är nåbara i början av deras nya 

skolgång och kanske sin första skolgång. Vidare förstår vi att krig kan skapa psykiskt instabila män-

niskor som kan leda till att de har svårt att förlita sig på en auktoritet, vilket kan göra att elever 

ifrågasätter övningar och uppgifter för att inte skapa en närgående relation och blotta sina brister.  

Vi har å ena sidan förståelse för de utmaningar lärare står inför vid mötet med nyanlända elever i 

den svenska skolan. Det kan vara svårt för lärare att individanpassa varje lektion efter elevernas 

behov. Eleverna kanske enbart ser lärarnas brister och inte utmaningarna som lärarna ställs inför. 

Lärare som kan tala elevernas modersmål kan säkerligen underlätta elevers språkliga utveckling i 

det svenska språket.  

Å andra sidan är kompetensfrågan betydelsefull för nyanlända elevers trivsel, lärande och utveckl-

ing ur ett sociokulturellt perspektiv. Gibbons (2014) och Säljö (2000) nämner vikten av att ha lärare 

som utmanar eleverna till att utvecklas upp till elevernas närmaste utvecklingszon.  
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7.2.4 Mottagandet i den svenska skolan 

Det första mötet med det svenska samhället och skolan är enligt de nyanlända eleverna betydelse-

fullt. Det har framkommit i vår studie att eleverna har fått ett välvilligt bemötande av de olika 

aktörer som finns i skolan det vill säga rektorer, lärare, klasskamrater och så vidare. Det har under-

lättat deras skolgång och bidragit till en större förståelse för den svenska skolan.  

Wigg (2008) ger uttryck för att varje kommun har en plikt att etablera varje nyanländ elev in i det 

svenska samhället. Dessutom måste alla svenska skolor som har mottagit nyanlända elever se till 

deras olika behov. Här framkommer det även att alla elever utifrån sina behov ska få den hjälp de 

behöver. Däremot kan upplägget av hur olika aktörer arbetar skilja sig åt beroende på vilken kom-

mun de olika aktörerna tillhör. Det kan se olika ut beroende på hur många elever som tas emot av 

skolorna samt hur stor skolan är. I vissa skolor förekommer det förberedelseklasser där man pla-

cerar de nyanlända eleverna i en och samma klass. I de mindre skolorna använder de sig av lösningar 

som passar individen bäst (Wigg, 2008, s.10f).  

Utifrån våra egna erfarenheter är förberedelseklasser ett gynnsamt system att arbeta utefter. Eleven 

får lite längre tid än vanligt på sig att bearbeta och lära sig det svenska språket. Å ena sidan när 

eleven placeras in i en förberedelseklass med andra nyanlända elever som har samma förutsätt-

ningar som en själv kan det bidra till att eleven känner sig trygg och mindre ensam. När eleven går 

i en förberedelseklass lär eleven känna andra nyanlända elever som blir ens klasskamrater, vilket 

kan underlätta när man senare ska slussas vidare till en ”vanlig” klass. Å andra sidan kan en nackdel 

vara att eleven blir placerad ett år efter sin åldersgrupp vilket gör att eleven missar ett helt år i en 

”vanlig” klass.  

Bunar (2010) nämner att kommunerna måste förbereda de nyanlända eleverna för att de sedan ska 

inslussas till en ”vanlig klass”. De nyanlända eleverna som kommer till Sverige och är nya i det 

svenska språket behöver en bra förberedelseklass för att få en så bra start som möjligt. Miljön i 

klassrummet ska vara lugn och eleven ska befinna sig med klasskamrater med liknande bakgrund. 

Detta för att de nyanlända eleverna inte ska känna sig utanför om de skulle börja i en ”vanlig klass” 

(Bunar, 2010, s.53f).  

Bunar (2010) tar också upp vikten av olika aktörers roll i skolan. De olika aktörerna är de viktigaste 

personerna för de nyanlända elevers utveckling och för att de ska kunna lyckas i skolan.  Enligt 

Bunar (2010) är alla elever inte lika. Genom att inte vara lik någon annan menas att eleverna kom-

mer från olika länder med olika förutsättningar och behov (Bunar, 2010, s.29). Alwan (2012) lyfter 

upp en annan aspekt som är viktig nämligen föräldrarna som befinner sig i de nyanländas liv. Har 
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föräldrarna en tidigare skolbakgrund kan det medverka till att eleverna klarar studierna bättre (Al-

wan, 2012, s.9f). 

7.2.5 Avslutande reflektioner 

Studiens slutsats är att mötet med den svenska skolan kan beskrivas som ett dilemma- och priori-

teringsprojekt för de nyanlända eleverna. Eleverna har att förhålla sig till dessa å ena sidan respek-

tive å andra sidan alternativen och gör prioriteringar i mötet med det svenska språket, undervis-

ningen och mottagandet. I den här avslutande delen ger vi våra personliga tankar om studiens 

resultat. 

Vi konstaterar att det första mötet människan gör med något nytt blir avgörande för vilket per-

spektiv människan har till olika företeelser. Får människan ett välvilligt bemötande i den svenska 

skolan och av olika aktörer, kommer eleven att gå in med ett positivt tänk. Vidare anser vi att detta 

kan resultera i att det fortsatta arbetet för de nyanlända eleverna blir lättare. De nyanlända eleverna 

som har intervjuats i denna studie är placerade på olika områden och de flesta kommer från samma 

länder. Därför är det viktigt att man får ett gott bemötande som gör att undervisningen och språket 

underlättas för de nyanlända eleverna. Tas eleverna emot med öppna armar skapar det en trygghet 

och ett starkt självförtroende hos de nyanlända eleverna.  

Vidare anser vi att en etnisk segregation för dessa elever bör inte alltid vara negativ. Det kan leda 

till en positiv inverkan om de nyanlända eleverna skulle befinna sig i samma miljö och umgås med 

människor från samma land. Vi menar att den positiva effekten genom att umgås med människor 

från samma land kan vara till exempel människor som har bra skolresultat. Trots att de nyanlända 

eleverna känner att det är bra att umgås med svenska elever, kan man inte utesluta det faktum att 

människor med liknande erfarenheter från samma land berikar med en språklig trygghet och sam-

hörighet. Vi drar slutsatsen att om eleverna har liknande erfarenheter och har det första språket 

gemensamt bidrar det med en positiv inverkan i skolan. Med detta syftar vi att kamrater från samma 

land som bott i Sverige en längre period och talar samma modersmål som de nyanlända är till stor 

hjälp för studierna för de nyanlända eleverna. Vi slår fast vid att det inte är lätt att umgås med vem 

man vill när man blir placerad i ett bestämt område med hög invandring. Fastän de nyanlända 

eleverna önskar att umgås med svenska människor, finner vi det nästintill omöjligt när de blir pla-

cerade på olika platser där det är segregerat. Detta leder till att de nyanlända eleverna tar kontakt 

med de elever som finns, nämligen elever från samma land. Här kan det leda till språksvårigheter 
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inom det svenska språket då de nyanlända eleverna enbart talar sitt modersmål och finner en trygg-

het hos sina elever som kommer ifrån samma land. Detta kan leda till att de nyanlända eleverna 

känner ett mindre behov av att skapa sig svenska vänner.  

Vi ger också uttryck angående att det positiva kanske väger mer än det negativa hos vissa lärare. Vi 

tror att många lärare frågar sig själva vad skulle egentligen bli bättre på en ny skola? Är mönstere-

lever de bästa eleverna en lärare kan ha? Av våra egna erfarenheter som lärare så tror vi att lärare 

fortsätter att kämpa för elevernas skull och att man vill utmana sig själv hela tiden.  

Slutligen konstaterar vi att lärarens roll är viktig för de nyanlända eleverna och att lärarna anpassar 

sig efter den grupp elever som finns på skolan. Vi finner det av stor vikt att lärarna stöttar och 

hjälper de nyanlända eleverna så mycket som möjligt för att de ska kunna integrera sig i in i det 

svenska samhället. Det är betydelsefullt att lärarna alltid bekräftar de nyanlända eleverna och visar 

mycket uppmärksamhet. Vi är övertygade om att det kan vara svårt att se varje individ, inte bara 

som lärare utan som medmänniska. Det kan ofta vara svårt att hjälpa de elever som befinner sig i 

en svår situation och vi står inför nya utmaningar varje dag som lärare. Av egna erfarenheter vet vi 

att det är viktigt att inkludera och nå fram till alla elever då känslan av utanförskap kan uppstå. 

Då skolan strävar efter en inkludering för alla, där alla elever bör prioriteras oavsett behov. Anser 

vi att de olika aktörerna inom och utanför skolan alltid ska kartlägga alla nyanlända elevers bak-

grund för att uppnå en inkluderande undervisning.  

7.3 Vidare forskning 

Som ett förslag till vidare studier ser vi att det skulle vara intressant att undersöka om undervis-

ningen för nyanlända elever ser likadan ut i alla städer i Sverige. Fokus skulle kunna ligga på under-

visningsupplägget istället för elevernas erfarenheter av undervisningen i en svensk skola. Det skulle 

även vara intressant att undersöka nyanlända elever som inte har någon tidigare skolbakgrund från 

sitt hemland. Detta för att vidare kunna undersöka elevernas upplevelser av den svenska skolan 

samt undersöka elevernas skolupplevelser i övrigt då skolan är ett nytt fenomen för eleverna. En 

frågeställning skulle kunna vara: Finner eleverna skolan viktig eller klarar de sig utan skolan? 
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Bilaga 1 

 Hur vill du beskriva skolan i ditt hemland? (Undervisningen, gemenskapen, bemö-

tanden) 

 Berätta om hur du upplevde ditt första möte med den svenska skolan. 

 Hur var det i början att möta det svenska språket? 

 Vad gjorde du för att förstå det svenska språket?  

 Hur vill du beskriva din språkliga utveckling i det svenska språket? 

 Vad upplever du har haft betydelse för din språkliga utveckling i svenska språket? 

 Berätta om dina erfarenheter av undervisningen i den svenska skolan. 

 Vad vill du berätta om ditt umgänge i skolan? 

 Hur vill du beskriva ett optimalt umgänge för dig?  

 Hur vill du beskriva det bemötande som du har fått/får i den svenska skolan? 

 Berätta om dina förväntningar av din utbildning i Sverige. 

 Vad vill du mer berätta om ditt möte med den svenska skolan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


