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Sammanfattning 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några nyanlända elever upplever sin skolsituation 

och vad de anser vara av betydelse för deras framtidstro. Detta till en bakgrund av att det sedan 

80-talet kommit ungefär tiotusen ensamkommande barn till Sverige och att antalet nyanlända inte 

minskar. Studien har en interkulturell inramning och belyses ur ett symboliskt interaktionistiskt 

perspektiv. För att besvara studiens syfte och frågeställningar utfördes åtta halvstrukturerade 

intervjuer på några olika gymnasieskolor, med språkförberedande grundskoleklasser för 

ungdomar, i Uppsala. Resultatet visar att skolan betyder väldigt mycket för dem och att de ser 

ljust på framtiden. Något de skulle önska är att kommunikationen mellan dem och de svenska 

skoleleverna skulle bli bättre. Även om det inte förekommer någon omfattande kommunikation 

så pågår åtminstone försök till interaktion mellan eleverna via gester, kroppsuttryck och genom 

observationer.  

Nyckelord 

Interkulturalitet, Interaktion, Nyanlända ungdomar, Kommunikation. 
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1 Inledning 

I Lgr 11 under skolans värdegrund och uppdrag kan man läsa att i och med den växande 

globaliseringen ställs det andra krav på oss än tidigare. För att samhället skall fungera måste vi bli 

mer medvetna om att en trygg identitet i kombination med förmågan att leva sig in i andras 

situation är en nödvändighet för att förstå kulturell mångfald. Eftersom skolan är en kulturell 

mötesplats skall den bidra till att stärka medvetenheten om detta samband.1 Vår kultur finns i var 

och en av oss som en del av vår identitet. Denna är mer eller mindre olik varandra i olika länder 

och ger därmed olika personliga förutsättningar för varje människa att känna sig hemma i ett 

annat land, med en annan kultur.2 Under litteratursökningen inför detta arbete, stötte vi på några 

brev från frustrerade lärare till Nihad Bunar, docent i sociologi och professor på Stockholms 

universitet, och en av de personer som forskat om nyanlända och deras situation i Sverige. 

Breven beskriver ett problem som vi anser existerar i skolorna oavsett vilken årskurs/vilka ämnen 

vi som blivande lärare utbildas för. För att visa vad vi menar, citerar vi en del ur ett av dessa brev 

taget från en power-point presentation, som nämnd professor använt sig av i en av sina 

föreläsningar. 

På den skola som jag nu arbetar har vi nu och vi kommer att få många fler elever från Somalia. 

Dessa elever, i synnerhet flickor, har oerhörda trauman och medicinska komplikationer 

(omskärelse) med sig i bagaget. Vi på skolan står helt handfallna i HUR vi ska möta dessa elever. 

När barnen kommer till oss har de gått på en mottagningsskola, ibland ett år men det kan även 

vara under en längre period. Sen 'slussas' (ett hemskt ord f ö) de ut till respektive skola, in i vanlig 

klass om 20-30 elever, läser 16 ämnen och har ett tiotal olika pedagoger varje dag. […]  

Jag känner en sån stor frustration över hur kommunen tar emot alla dessa barn men inte fortbildar 

och förbereder oss på att möta dessa barn på ett respektfullt sätt.
3
 

 

Vi blev nyfikna på att undersöka närmare hur några nyanlända elever upplever sin 

skolsituation och vad de anser vara av betydelse för deras framtidstro. Ambitionen är att genom 

denna uppsats få en större förståelse för hur vi själva kan bidra till ett bättre arbetsklimat för 

samtliga elever i våra blivande klasser/skolor i framtiden. Istället för att ta fasta på det som inte är 

bra vill vi lägga vårt fokus på det som bidrar till ett positivt arbetsklimat. Våra tankar går då först 

till vad som är mest grundläggande för att dessa elever skall komma in i skolan på ett positivt sätt, 

hur upplever de sin skolvardag och kontakten med svenskar? Efter det tänker vi att det krävs 

                                                 

1 Lgr11, 2011, sid 7 
2 Fjällhed, 2009, sid 106 
3 Bunar, Powerpoint-presentation; Nyanlända och lärande, 20130415, kl.12.07  
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någon form av trygghet för att kunna utvecklas och gå vidare. Vad ger eleverna stöd i tillvaron, 

hur ska miljön vara för att den ska upplevas harmonisk? Finns det något specifikt som vi som 

lärare kan göra för att underlätta för dem i deras skolsituation. Hur bör vi vara som lärare, vad 

skall vi tänka på? Och slutligen vad har de för framtidsdrömmar och har de någon förhoppning 

om att nå dessa drömmar?  

Studien har sin utgångspunkt i Meads sociologiska teori, symbolisk interaktionism, om hur vi 

som människor formas i möten med andra människor, genom att spegla oss själva i dem. För att 

studien även skall kopplas till lärande i en mångkulturell miljö så knyter vi denna teori till det 

interkulturella perspektivet som ställer krav på vårt förhållningssätt gentemot varandra till följd av 

den mångkulturella situationen i skolan. Det är alltså samspelet, den språkliga och sociala 

interaktionen på skolan och vad som bidrar till utveckling och lärande för de nyanlända eleverna 

som är utgångspunkt för studien.  

Som metod för detta har vi valt den kvalitativa forskningsintervjun. Genom att använda oss av 

en halvstrukturerad livsvärldsintervju har vi strävat efter att få intervjusituationen att efterlikna ett 

vanligt samtal. Med hjälp av en intervjuguide fokuserad på våra teman har vi försökt förstå 

undersökningspersonens vardagsvärld ur hennes/hans eget perspektiv. En inblick i hur 

personerna upplever sin vardag med egna beskrivningar, uppfattningar och åsikter.4  

 

                                                 

4 Kvale, 2009, sid 43-45 
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2 Bakgrund 

2.1 Ökad invandring 

Sedan slutet på 80-talet har det under en tjugoårsperiod kommit ungefär tiotusen 

ensamkommande barn till Sverige. De ensamkommande barnen väcker engagemang och 

debatteras återkommande i media. Det som framförallt diskuteras är då deras behov i det tidiga 

mottagandet.5 Alla nyanlända är inte flyktingar, många har också kommit till Sverige som 

anknytningsfall, genom familjeåterförening eller som barn till arbetskraft från andra EU-länder, 

eller andra delar av världen. Skillnaden är att flyktingbarnen oftare har någon form av trauma 

med sig i bagaget, antingen från hemlandet, under flykten eller som de fått under asyltiden i 

Sverige. Detta är något skolorna inte kan bortse ifrån utan måste hantera på något sätt.6  

Skolinspektionens och Myndigheten för skolutvecklings definition för att en elev skall 

betraktas som nyanländ och vara föremål för en specifik skolintroduktionsplan innefattar följande 

tre faktorer: Eleven anländer nära skolstarten eller under sin skoltid (grundskola och gymnasiet), 

eleven har ett annat modersmål än svenska, samt att eleven inte behärskar det svenska språket. 

Denna skolintroduktion omfattar alla barn, oavsett invandringsskäl, som uppfyller dessa tre 

kriterier. Barnen kan alltså komma direkt från ett annat land men kan också ha vistats i Sverige 

under en tid. En annan sak som de nyanlända barnen har gemensamt är att de har brutit upp från 

det ställe där de tidigare levt. Enligt en generell introduktion för nyanlända skall en elev betraktas 

och behandlas som nyanländ under två år.7 De nyanlända har olika skäl för att komma till 

Sverige. För att klassas som flykting skall det finnas en välgrundad fruktan för förföljelse på 

grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning, kön, sexuell läggning eller tillhörighet 

av viss samhällsgrupp. Alternativt skyddssökande är den som löper risk att straffas med döden 

eller att utsättas för tortyr vid återvändande till sitt hemland. Övriga skyddsbehövande är de som 

behöver skydd på grund av väpnad konflikt, andra svåra motsättningar eller miljökatastrof i 

hemlandet. Sedan finns det också synnerligen ömmande omständigheter där man ser till 

personens hälsa, anpassning i Sverige och situation i hemlandet.8 Skillnaderna de nyanlända 

emellan är mångtaliga, vilket sammantaget ställer olika krav på skollans aktörer att anpassa 

                                                 

5 www.migrationsverket.se 20130425 
6 Åstedt, 1990, sid. 8 
7 Skolinspektionen, 2009, sid.14 &16 
8 Fälldin & Strand, 2010 

http://www.migrationsverket.se/
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utbildningen till varje elevs förutsättningar och behov.9 Fån migrationsverket har vi tagit fram 

följande uppgifter om aktuell data över antalet ensamkommande flyktingbarn från åren 2009 - 

2011. 

 

Diagram 1. Aktuell information om ensamkommande barn & ungdomar. Statistik ur ett avgränsat EU-perspektiv. 
 

Av den gröna stapeln för 2011, i diagramet ovan framgår det att antalet ensamkommande barn 

som söker sig till Sverige för att söka asyl är betydligt fler i jämförelse med några andra länder i 

EU.10 

Skolinspektionen har riktat hård kritik mot olika skolors arbete med nyanlända barn. Kritiken 

har då gällt en generellet låg undervisningsnivå, bristande handledning på elevernas modersmål, 

bristande kunskaper om eleverna hos personalen, både gällande undervisningsmetoder, regelverk 

och psykiska effekter. Det inte bara är det traumatiska som barnet varit med om i sitt hemland 

som sätter spår, det som är värst, enligt barnen själva, är upplevelserna som de får möta på vägen 

till det nya landet, vid ankomsten och senare även i det nya landet.11 

2.2 Skolans betydelse 

Skolans stora betydelse lyfts fram i flera olika studier. Att få komma till tals är av en 

grundläggande betydelse för barnets bästa.12 I det nya landet får barnen hantera nya villkor som 

gör livet instabilt. Här är skolan till stor hjälp för eleverna bara genom att lyssna på deras åsikter 

och tankar om sin nuvarande tillvaro. Elevernas skolframgång beror på deras förmåga att klara av 

svårigheter å ena sidan och sin sociala omgivning å andra sidan, vilket beskrivs som den 

                                                 

9 Mirzet Tursunovic, fil.mag. i sociologi, tidigare Sociologiska institutionen vid Göteborgs universitet. Sedan 
1 januari 2010 arbetar Mirzet Tursunovic vid Skolinspektionen. Ur Bunar, 2010, .sid 141 
10 www.migrationsverket.se 2013-06-11, kl.12.00 
11 Bunar, 2010, sid.16 
12 Andersson, Ascher, Björnberg, Eastmond, 2010, sid. 3-6 
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långvariga effekten av transitionsprocessen,13 som flykten innebär. Ett annat begrepp som 

diskuteras i relation till sociala nätverk, är resiliens, vilket handlar om individens förmåga att 

bemästra svår utsatthet. Denna förmåga varierar beroende på tillgången av skyddande faktorer, 

som möjlighet att planera för framtiden, vilket stöd som finns inom och utom familjen och 

individens självständighet. Något man kan göra för att stärka barnen i denna situation är att 

fokusera på nuläget istället för att blicka tillbaka.14 Skolan är ålagd att förbereda den unga 

generationen för ett aktivt deltagande i samhället, vilket även omfattar asylsökande barn. I en 

studie om dessa barns skolgång, anser företrädare för migrationsverket att det största problemet 

är väntetiden på skolplacering, vilket kan ta upp till flera månader. Ett annat problem är den 

bristfälliga dokumentationen av barnens skolgång, vilket gör att de som fått uppehållstillstånd och 

bosatt sig i en kommun får börja om på nytt i förberedelseklass om de byter kommun, trots att de 

redan tillgringat en viss tid i denna undervisningsform.15  

En annan vanlig bild som ges i media av interkulturella skolor, är att de är segregerade, 

problematiska och håller en lägre kvalitet än andra skolor. Detta dåliga rykte kan leda till att 

eleverna på dessa skolor upplever att de får en sämre utbildning än vad som faktiskt är fallet och 

att deras utbildning blir mindre värd, både för eleverna själva och i andras ögon. Något som 

Bunar kallar för ryktets anatomi.16 Det stora intresset för de nyanländas situation beskrivs ofta 

med, varför och hur, de tagit sig till Sverige. Anledningen till att deras tragiska livsöden, tas upp är 

för att vi skall få en förståelse för deras utsatthet. Det verkar som att vi som läsare måste bli 

berörda av detta, för att engagera oss i frågan.17Skolor som, tvärtemot denna vanliga åsikt, kan 

lyftas fram som interkulturella på ett positivt sätt är Lillholmsskolan och Rinkebyskolan i 

Stockholm, Ribbyskolan i Haninge samt Navestadsskolan i Norrköping. Dessa skolor ligger i 

socialt utsatta områden med många nyanlända, där många av eleverna inte uppnår behörighet till 

gymnasiestudier vid avslutad grundskola. Några av faktorerna som de anser bidra till ett gott 

skolklimat är enligt Lillholmsskolan engagerade lärare, höga förväntningar på att eleverna skall 

lyckas samt målsättningen att alla, både elever och lärare, ska känna delaktighet.  

                                                 

13Transitionsprocessen innebär att ha lämnat bakom sig viktiga resurser som släkt, vänner och sociala 
nätverk som utgjorde socialt kapital i vardagslivet, men också materiella tillgångar, kulturellt kapital och 
kompetens för hur man tar sig fram i samhället. Transitionsperioden präglas av många typer av problem och 
svårigheter, där historien före och under flykt, nuet och förväntningar inför framtiden vävs samman. Ur 
Bunar, 2010, sid. 131 
14 Andersson, Ascher, Björnberg, Eastmond, 2010, sid 21-23 
Ibid, sid. 148 
16 SOU, 2004, sid 20 
17 Sydöstran, 28 dec. 2010 
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På Ribbyskolan anser de att det är deras arbete med profilklasser, där eleverna får syssla med 

ett ämne de brinner för och därigenom även bli starkare i övriga ämnen, som bidragit. Denna 

satsning har också bidragit till större samhörighet och en allmän trygghet i klassen. Skolan, som 

också har introduktionsklasser för nyanlända, har förkortat tiden för dessa elever att bli godkända 

i grundskolans alla ämnen, från att ta 4-5 år till att endast ta två år.18 

Navestadskolans förklaring är att de har skapat en balans mellan frihet och ordning, samt 

mellan ansvar och förtroende, något som också syns i relationen mellan lärare och elev. Eleverna 

får ta mycket eget ansvar i en miljö där de inte kan vara anonyma. Eleverna har fått färre lärare i 

högstadiet, i och med att de övergått från ämneslärarundervisning till ett klasslärarsystem, vilket 

ger lärarna större kontrollmöjligheter av varje elev.19  

På Rinkebyskolan, vände de hopplösheten till succé genom att ta hjälp av starka medarbetare 

och föräldrar. Både eleverna och deras föräldrar trodde envist på skolans möjligheter. Personalen 

tog fasta på några av de goda exemplen från deras värld, med förhoppningen om att fler skulle 

lockas att ta tag i möjligheterna som finns i stället för att stirra sig blind på det som är sämre.20  

I Storbritannien, som också har en ökad tillströmning av nyanlända, har de börjat fördela sina 

nyanlända elever över hela landet för att lätta på trycket i Londonområdet. Detta har lett till att 

det inom en snar framtid kommer att vara ett nyanlänt barn i någon av klasserna, i stort sett i 

varenda skola. Även där frågar man sig vilka steg skolorna kan ta för att försäkra sig om att dessa 

barn ska kunna tillgodogöra sig undervisningen fullt ut, vilka åtgärder som behövs för att 

förbättra barnens introduktion och språkundervisning samt hur lärarna ska kompetensutvecklas 

på bästa sätt. De är också rädda för att lärarnas förväntningar på dessa barn ska sänkas, vilket i 

sådana fall skulle kunna fungera som en självuppfyllande profetia. För att inte skolans arbete med 

dessa barn skall fungera utpekande för vissa elever och därmed få motsatt effekt, anser de att hela 

skolan gemensamt måste jobba med rasism och mobbning i sin värdegrund.21 

                                                 

18 Mitt i söderort skärholmen, 21 dec. 2010, sid.8. Månadens företag, 20130122, sid.26 
19 SOU 2004, sid. 91 
20 Busk, 2003, sid.19 
21 Hart, 2009, sid 351-368 
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3 Litteraturöversikt  

3.1 Tidigare forskning 

Vid en genomgång av litteraturen framgår det att forskningen inom detta område har bedrivits 

ur flera olika perspektiv. Vi har valt att presentera några av dessa för att se på vilka olika sätt de 

nyanlända elevernas skolsituation och tillvaro har beskrivits. Den pedagogiska forskningen har 

krav på sig att nå fram till en fördjupad förståelse av kunskap och lärande när det gäller det 

mångkulturella samhället. Dess viktigaste kännetecken har varit att medverka till en praktiskt 

användbar utbildning. En utbildning med ett interkulturellt synsätt i en mångkulturell 

lärandemiljö där fokus ligger på heterogeniteten, vilket är nödvändigt för att skapa social 

interaktion och interkulturell kommunikation.22 

3.2 De nyanländas situation sett ur olika perspektiv. 

Studier över de nyanländas situation har skett ur flera olika perspektiv. Flertalet av dessa stämmer 

på några punkter in med det vi har kommit fram till i vår studie. Vi har valt att redogöra för några 

av dessa studier. 

3.2.1 Kartläggning av forskning inom området ur ett dynamiskt perspektiv 

En forskningsöversikt som rör sig mellan studier om skolintroduktion och den fortsatta 

skolgången för de nyanlända är Nihad Bunars avhandling som gjorts i syfte att kartlägga den 

akademiska forskningen om nyanlända elever i Sverige och identifiera kunskapsluckor i 

forskningen om dessa elever.23 Studien tar upp ungdomarnas tankar, funderingar och erfarenheter 

ur ett dynamiskt subjektivt perspektiv och ger en bra bild för förståelse av de nyanländas villkor i, 

anpassning och inställning till skolan. Det visar också hur konflikter mellan det gamla och det nya 

faktiskt kan ha positiva skolutfall för elever med flyktingbakgrund.24 I hans undersökning 

uppvisade ungdomarna en stor självmedvetenhet och styrka, trots deras problem med språk, 

marginaliserade föräldrar och oförstående lärare ville alla satsa på en bra utbildning. Alla lyfte 

                                                 

22 Lorentz & Bergstedt, 2006, sid. 28-33 
23 Bunar, 2010, sid. 11 
24 Bunar, 2010, sid. 47  
24 Wigg, 2008, sid. 145 
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fram detta som en säkerhet för framtiden, oavsett var de skulle hamna i framtiden kommer de 

alltid att ha nytta av sin utbildning medan det materiella kan försvinna över en natt. De faktorer 

som bidragit till ett positivt skolklimat i hans rapport är ett nära och produktivt samarbete med 

föräldrarna, individuella insatser av enstaka skolkamrater och lärare samt deras egen motivation 

och anpassning till det nya landets kulturella koder.25 Någonting annat han vill belysa är 

modersmålets vikt för inlärningen av det svenska språket och deras möjligheter att förstå 

undervisningen i olika ämnen med hjälp av handledning på modersmålet.26  Det är också viktigt 

att politiker sätter tydliga lokala mål och följer upp verksamheten.27 

3.2.2 Livsberättelser om uppbrott och omstart ur ett sociologiskt perspektiv  

En studie som talar om livsberätteser av ungdomar som en gång kom till Sverige som 

flyktingar är pedagogen Ulrika Wiggs avhandling om uppbrott och omstart. Nyckelbegreppen i 

avhandlingen är identitet, och livschanser. Ungdomar berättar själva om de svårigheter i relationer 

till lärare och andra som de möts av i det svenska samhället. 

De nyanlända i hennes studie hade inte så mycket kontakt med svenskar, dels beroende på att 

de upplevde att svenskar var ovilliga att ta kontakt, och dels på grund av språk, kultur och 

traditionsskillnader. De umgicks mest med landsmän eller med andra invandrare.28 De som inte 

kände sig hemma i det svenska samhället menade, i denna studie, att det skulle krävas att de blev 

som svenskar i det avseendet att de skulle dela deras värderingar, vilket skulle innebära en för stor 

förlust av deras egen identitet.29 Någonting annat hon tar upp är att ungdomarna anser att det 

svenska skolsystemet är för slappt, att eleverna i Sverige inte visar någon respekt för läraren. Det 

innebär att de känner en stor frustration över denna brist på disciplin i den miljö som för dem 

betyder allt för att skapa en plats och en tillhörighet i sin nya tillvaro.30 Tiden i 

förberedelseklassen blir till ett väntrum, innan de får komma till en vanlig klass där de kan skapa 

en gemenskap med svenskar.31 Alla i studien lyfter fram språket som skolans första och högsta 

tröskel, det som beskrivs som viktiga förmågor för att lära sig det svenska språket är att kunna 

interagera med andra elever, lärare och skolans utrustning.32 Slutligen beskrivs de nyanländas 

                                                 

25 Bunar, 2010, sid. 45 
26 Ibid, sid. 69 
27 www.skl.se, 2013-05-03 
28 Eriksson i Wigg, 2002, sid. 38  
29 Wigg, 2008, sid. 145 
30 Ibid, sid 27 
31 Ibid, sid. 156 
32 Wigg, 2008, sid.87 
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personliga nätverk som en betydande faktor för deras livschanser, det är en kombination av 

individens egen potential, utbudet som samhället erbjuder vid en viss tidpunkt, och nätverket hon 

ingår i som avgör hennes livschanser.33 

 

3.2.3 Förmågan att bemästra svåra situationer ur ett stress och 

traumateoretiskt/transnationellt perspektiv 

Marie Hessles doktorsavhandling från 2009, lyfter först fram ett stress och traumateoretiskt 

perspektiv och olika former av resiliens, vilket är vår individuella förmåga att svara upp mot svåra 

situationer, hur lärare och andra i skolsystemet ses som viktiga kontaktpersoner som hjälper 

ungdomar och öppnar dörrar i samhället för dem. Hur de bemästrade sin situation och klarade av 

studier genom att utveckla sociala nätverk. Hon beskriver skolan, sociala nätverk och en 

boendeform som respekterar barnets kulturella bakgrund som de faktorer som påverkar 

etableringen i det nya landet. Mot slutet av avhandlingen övergår Marie till ett mer transnationellt 

perspektiv. Detta perspektiv har kommit till genom den ökade globaliseringen där den nyanlände 

ges ett aktörsperspektiv med sina gränsöverskridande handlingar, istället för att förhålla sig som 

ett offer. Dessa aktiviteter över nationernas gränser, med inslag från olika sammanhang, skapar 

lojalitet och tillhörighet i nya kulturella former.34 I hennes avhandling beskriver ungdomarna 

Sverige som ett land med många ensamma människor som mest brydde sig om pengar och 

bidrag, vilket är en stor kontrast till deras hemländer där man finns till för varandra. Många sökte 

därmed tröst i sin religion.35 Många ungdomar i studien beskriver också att de bara behöver en 

lärare som tror på dem för att det ska bli lättare och att de ska trivas i skolan. Oavsett hur krokig 

deras väg har varit till sin nuvarande etablering är det skolan som har varit av avgörande betydelse 

för deras liv, mycket på grund av lärarnas stora stöd och engagemang.36  

 

3.2.4 Möjlighetsfinnande i flyktingskapet 

Anders Fjällheds avhandling handlar om flyktingskapets situation och möjlighet. Han har arbetat 

med Grounded Theory en metod som innebär att man utgår från insamlad data för att därefter 

formulera sin teori. Den strävar efter en så öppen och förutsättningslös syn på materialet som 

                                                 

33 Wigg, 2008, sid. 21-23 
34 Hessle, 2009, sid. 40-42, 122-124 
35 Ibid, sid.113-117 
36 Ibid, sid.119 
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möjligt, att man inte vet vilken teori som kommer att användas förrän i slutet, beroende på vad 

som kommer fram i materialet. En liknelse han använder sig av är att det är som att gå in genom 

ett hus, passera genom några rum och gå ut genom bakdörren. Därefter går man runt huset och 

tittar in i rummen man just har passerat, nu försöker man att se sambanden mellan de olika 

sakerna som fanns i rummen.37 Här beskriver en ungdom hur kontrasten att komma till ett nytt 

land blev en stor omställning. Från att hela världen hade pratat hennes språk, hade samma 

traditioner och stor släkt till att inte bli förstådd, i det nya landet var man tystlåtna, oberoende 

och isolerade.38 Han beskriver vidare att de ungdomar som anlänt med sina familjer har aktiva 

och initiativtagande föräldrar som förmodligen kommer att uppmuntra sina barn till att också bli 

det i framtiden.39 Familjen utgör här det sammanbindande nätverket av trygghet, tillhörighet, 

identitet och inkludering. Vänskapsnätverket bygger på en ömsesidig tillgivenhet där man speglar 

sig själv i den andre. Nya vänner är ett sätt att bli vägledd in i den nya kulturen, en länk till det nya 

samhället. De gamla vännerna står för trygghet och förtroende, någon man delar 

barndomshistoria, kultur och har känslomässiga band med.40 Även här beskrivs skolan som en 

stor och viktig del i barnens vardagsliv, den ger stabilitet och trygghet. Han visar också på 

skillnaderna som finns i andra länder vad gäller både möjligheten att få gå i skolan som inte alltid 

är självklar, och vad skolan kräver av sina elever som att ta sig dit, ha pengar till lunch(som inte 

alltid är gratis)ha giltiga betygscertifikat, skaffa böcker, anteckningsblock och skoluniform.41 Det 

som upplevs som överraskande positivt i Sverige är att skolsystemet är gratis och att man t.o.m. 

får pengar för att studera.42 Språket är en del av kulturen och möjliggör kontakt och förståelse. 

Det har en nyckelposition för integrering i en ny kultur. Språket är ett symboliskt redskap både 

för exkludering och för inkludering. Språket kan även ge ett nytt tänkande och en möjlighet att 

lära känna andra kulturer och nya människor.43 Fjällhed skriver om möjlighetsfinnande, förmågan 

att finna möjligheter, som avgörande för hur man klarar omställningen. Det är både ett tankesätt 

hur man förhåller sig till den svåra situationen man befinner sig i, samt ett praktiskt sätt att klara 

av att ta sig ur situationen. Ungdomarna i hans studie har ett starkt möjlighetsfinnande som håller 

dem uppe och ger dem en ljus syn på framtiden i form av studier, arbete och ett bättre liv. Alla 

dessa nya utmaningar som de nyanlända ställs inför får inte bli för många eller för stora om de 

                                                 

37 Fjällhed, 2009, sid 40 
38 Ibid, sid.133 
39 Ibid, sid. 198 
40 Fjällhed, 2009, sid. 161 
41 Ibid, sid. 54-58 
42 Ibid, sid. 100 
43 Fjällhed, sid. 158 
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ska leda till en bra självkänsla och ett positivt växande. 44 Något som hjälper oss att klara av svåra 

perioder är förhoppningen och visionen om en bättre framtid. Viljan att kunna påverka, se 

möjligheter och ge det som händer en mening. Det kan gälla både nära och realistiska 

framtidsplaner och stora drömmar.45 

 

3.2.5 Möjligheter och svårigheter i mötet med den svenska skolan ur ett 

interaktionistiskt perspektiv 

Slutligen vill vi ta upp en studie som använder sig samma teori som oss, Meta Cederbergs studie; 

Utifrån sett inifrån upplevt. Avhandlingen har fokus på några unga kvinnors möjligheter och 

svårigheter i sitt möte med det svenska samhället och skolan. Hur kvinnorna genomförde sin 

skolgång och hur de har handlat utifrån deras egna tolkningar av sitt möte med svenska skolan. 

Arbetet utgår ifrån ett symboliskt interaktionistiskt perspektiv som innebär att aktörernas egna 

upplevelser och tolkningar sätts i fokus. I hennes avhandling har hon kompletterat detta 

perspektiv med begrepp från skolan. Studier med fokus på flickor är ganska sällsynta i forskning 

de handlar framförallt om pojkar. Men studien har som påtalats inte enbart ett fokus på 

kvinnorna utan fokus utgörs framför allt av den svenska skolan och hur den har bidragit till att 

kvinnorna i studien har kunnat genomföra sina studier.46 I skolan möts de nyanlända eleverna av 

annorlunda förhållanden än de är vana vid. Hur vi tolkar det vi möter beror på hur vår kultur 

format oss att tolka dessa upplevelser vilket i sin tur också är beroende av klass, kön och etnicitet. 

Kulturella förförståelser har och används av oss alla i skolan, lärare såväl som elever.47 Det mest 

framträdande hos kvinnorna var deras studiemotivation. Denna beskrivs som något som 

utvecklas och förändras tillsammans med andra, där också lärarens motivation är av betydelse. 

Lärarens tolkningar av en situation och agerande på denna påverkar elevens framtida 

skolmöjligheter. Något annat som var viktigt var deras kamrater i skolan. De av kvinnorna som 

hade liten eller ingen kontakt med andra etniska grupper än sin egen upplevde att det fanns 

gränsdragningar gentemot dem. De kunde inte interagera med de svenska flickorna eftersom de 

upplevde dem som oförutsägbara, de hade lättare för att prata svenska som kunskapsspråk än 

som kommunikationsspråk. De kvinnor som umgicks med svenska klasskamrater både på 

fritiden och i skolan och menade att den kontakten hade stor betydelse för deras språkutveckling 

                                                 

44 Fjällhed, 2009, sid. 195 
45 Ibid, 2009, sid. 94 
46 Cederberg, 2006, sid. 40-44 
47 Ibid, sid. 57 
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och såg kamraterna som extralärare. Några av kvinnorna har också upplevt att de diskriminerats 

av lärarna vid bedömning av deras prestationer, där lärarna haft otydliga krav och det inte i första 

hand inte varit ämneskunskapen som avsetts utan även deras språkkunskaper.48 De unga 

kvinnornas skolframgångar anses i avhandlingen vara beroende av deras egen studiemotivation, 

anpassningsförmåga samt bekräftelsen från lärare och klasskamrater.49 

3.3 Teoretiska utgångspunkter 

Enligt 1985 års riksdagsbeslut ska all undervisning präglas av ett interkulturellt synsätt. Ett 

förhållningssätt som skall prägla all verksamhet och skapa ömsesidig respekt och förståelse i 

klassen, skolan och närsamhället. Den interkulturella utbildningen ska tillämpas i alla ämnen och 

kan bidra till att öka ungdomars engagemang i internationella frågor och ansvar i samhällsfrågor 

över nationalitetsgränser.50 Ramen kring vårt arbete kommer att utgå ifrån det interkulturella 

perspektivet där nyfikenheten på varandras olikheter är en bidragande orsak till vårt interagerande 

med varandra, till vår förståelse för att vi tolkar samma saker på olika sätt beroende på vår 

bakgrund. Det bygger på att vi tar till oss av varandras kulturer med insikten om att vår egen 

kultur inte kommer att gå under med detta. Istället för att vara rädd att förlora vår egen kultur 

berikas den av intagandet av den nya. Detta synsätt har vi i vår studie satt i relation till nyanlända 

och deras anpassning i samhället eftersom de måste lära sig de outtalade reglerna för att passa in. 

Även om de skrivna reglerna förespråkar invandrarnas rättigheter är det inte säkert att detta sker i 

realiteten. Det går lätt att ändra på skrivna regler men de outtalade är svårare att förändra.51 

 

3.3.1 Det interkulturella perspektivet 

Som tidigare nämnts markerade man klart i 1985 års proposition om invandrar och 

flyktingpolitiken att invandrargrupper har rätt att behålla sitt kulturella arv inom ramen för 

majoritetssamhällets grundläggande normer och värderingar. Det interkulturella perspektivet 

innebär att man kan acceptera att den egna kulturen kan kritiseras och ifrågasättas. Det betyder 

att man både kan se svaga och starka sidor hos olika kulturer. Förutsättningen för en ökad 

förståelse för andra kulturer är att inte glömma bort att de också har någonting att bidra med, att 

                                                 

48 Cederberg, 2006, sid. 203- 209 
49 Ibid, sid. 199 
50 Lahdenperä(RED.) 2004, sid. 57-75 
51 Ibid, sid.88 



16 

 

inte försumma deras positiva sidor. Det gäller att se till de olika kulturernas sätt att tillfredsställa 

mänskliga behov och lyfta fram dess sätt att handskas med livsåskådningsfrågor som hälso- och 

sjukvård, barn- och äldreomsorg. Därmed kan en större förståelse för olika sätt att lösa olika 

problem och behov. I Sverige har livsåskådningsfrågor åsidosatts till förmån för ett ekonomiskt 

tänkande. Därför har ekonomisk trygghet och samhällsplanering dominerat debatten och 

existentiella frågor som ”livets mening” lagts åt sidan. Detta medför att vår kultur försämrar för 

människan att finna en mening i tillvaron vilket i sin tur leder till fysisk och psykisk ohälsa. Det de 

mer traditionsbundna kulturerna kan erbjuda individen är en mer självklar tillvaro, med större 

möjligheter till meningsfylld aktivitet, genom att dessa existentiella frågor upphör att existera då 

de inte enbart ses som religiösa frågor utan ingår i tillvaron som en resurs att förebygga och ta 

hand om problem. Internationella jämförelser visar att de moderna industrisamhällena har en 

sämre förmåga att råda bot på psykisk ohälsa. Kulturer med hög grad av social gemenskap gynnar 

mer psykisk hälsa än kulturer med låg social gemenskap.52  

 

3.3.2 Den symboliska interaktionismen 

Etnometodologin, som är ett sociologiskt forskningsområde med rötter från 1950-talet, menar 

att fältobservationer och studiet av aktörerna i sin rätta miljö ger en mer rättvis bild av bland 

annat avvikande grupper i samhället. Med Mead53 som en av förgrundsgestalterna, anser man 

inom detta forskningsområde att människan ständigt skapar meningar och tolkningar i samverkan 

med andra människor, att vi formas i samspel med andra. Det som främst fokuseras i 

interaktionismen är vardagslivets kultur och människors möten i ett mångkulturellt samhälle. 

Genom att anta detta synsätt kan man inte ta någonting för självklart, utan försöker istället 

blottlägga alla underförstådda meningar som vi omger oss med. Det är genom att bryta outtalade 

regler och självklara uppfattningar, och studera människors reaktioner på detta, som de osynliga 

reglerna träder fram. En människa blir en handlande person genom andras reaktioner på henne 

själv. Som människor är vi beroende av andra människors godkännande för att skapa och 

bibehålla en psykisk hälsa. I Sverige har Johan Asplund54 betytt mycket för att utveckla en 

särskild form av interaktionistiskt tänkande. Teorin pekar på att det väsentligaste hos människan 

är hennes språklighet, det är den språkliga förmågan som gör oss till sociala varelser. Vi är och 

blir till i språket. Vår förmåga att använda oss av olika gester(språk, kroppsrörelser, minspel) 

                                                 

52 Bel Habib, 1992, sid. 13-15 
53 Herbert Mead(1864-1931). Amerikansk socialfilosof vars studenter myntade begreppet. 
54 Johan Asplund(1937-). Professor emeritus, sociolog, socialpsykolog 
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ligger till grund för vårt beteende och vår möjlighet att skapa relationer. Gesterna vi använder oss 

av vid interaktion gör också att vi kan förutsäga andras beteenden och förstå vad som förväntas 

av oss i olika situationer. Människan upprättar relationer och skaffar sig sin egen förståelse av 

omvärlden. Därmed kan en och samma dikt ha olika innebörder för olika personer eller för 

samma person om den läses vid olika tillfällen med olika sinnesstämningar. Mänskliga handlingar 

skapas genom en process och genom att aktörerna tolkar situationen.55  

Det som skiljer symbolisk interaktionism från andra socialpsykologiska teoribildningar är att 

själva tolkningen sker inom människan. Interaktion är ett annat ord för meningsskapande 

upplevelser som blir avgörande för hur vi uppfattar oss själva och förhåller oss till omvärlden. 

För att förstå en människas beteende måste jag känna till, vad hon har varit med om och som gör 

att hon tolkar situationen på det sätt som hon gör. I den symboliska interaktionismen ändras våra 

tolkningar av omvärlden och bilden av oss själva allteftersom omvärlden förändras. Människan 

ses som en reflekterande varelse där omedvetna medvetandemekanismer påverkar personens 

beteende, vilket för övrigt är ett vanligt förekommande begrepp som innefattar individens tankar, 

känslor, språk och agerande. Redskapet som människan använder som hjälpmedel för 

självreflektion och självmedvetande är språket. Språk är meningsbärande kulturella symboler eller 

med Meads uttryck gester.56 För att språket skall kunna bli en signifikant symbol krävs att det är 

fler än två individer som förstår det, för att vi skall kunna använda oss av det. Interaktion kan ses 

som ett första stadium till kommunikation. Innan vi börjar prata med varandra har vi observerat 

varandra, vilket är en början till interaktion mellan människor som kan leda vidare till 

kommunikation. Interaktion är grundläggande för utveckling, vi socialiseras in i samhället genom 

interaktion med andra, vi är sociala varelser som är beroende av andra. Enligt den sociala 

interaktionen är det inom den enskilde individen som den slutliga tolkningen av en händelse 

sker.57 De primära begreppen som används i denna teori är gesten, den signifikanta symbolen, 

den signifikante andre och den generaliserande andre. En signifikant symbol är, enligt Mead, en 

avpassad handling som görs för att framkalla en viss respons hos den andra, som personen själv 

sedan utnyttjar för att kontrollera sitt eget beteende. Som ett exempel på en signifikant symbol tar 

han exemplet att ropa ”Eld!” i en fullsatt teaterlokal. Själva ropandet är inte signifikant i sig men 

det leder till att alla som befinner sig på teatern springer ut har det blivit en signifikant symbol. 

Man har blivit medveten om vad man ska göra. Den vokala gesten, rösten, påverkar oss mer än 

någon annan gest. Vi kan höra oss själva, men vi kan inte se vårt ansiktsuttryck när vi talar och vi 

                                                 

55 Månson (red), 2007, sid.151-182 
56 Mead, 1976, sid.18 
57 Cederberg, 2006, sid.47-48 
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kan inte heller se vad vi gör. Mead menar att den vokala gesten är vägen till medvetandet.58 Den 

vokala gesten har alltså en betydelse som ingen annan gest har, när man är irriterad hör man sig 

själv använda en irriterad ton, och man behärskar sig. Den irritation som uttrycks genom ansiktet 

är inte ett stimulus som framkallar samma reaktion hos individen själv som hos andra, man är 

alltså mer angelägen att kontrollera sina vokala gester än sina ansiktsuttryck. Det är bara 

skådespelaren som uttrycker kroppsligt det han vill att andra skall känna och speglar sig i det. En 

person framkallar hos sig själv vad han framkallar hos andra och ger större vikt vid detta än vid 

andra responser, gradvis byggs dessa responser upp till en dominerande helhet. Detta görs 

omedvetet. Förmågan att ta varandras roller, vilket sker under interaktion gör det möjligt för oss 

att känna empati och medkänsla för andra.59  

Vår intelligens består i att vi kan kontrollera våra responser och denna kontroll har 

möjliggjorts genom språket. Medvetandet uppstår och utvecklas i de sociala processerna, vi får 

erfarenhet ur våra sociala handlingar, när vi blir medvetna om vår egen relation i denna process 

blir vi självmedvetna. När vi reflekterar använder vi de andras attityd mot oss själva och anpassar 

oss efter den.60 

Vårt jag är uppdelade i ett ”I” och ett ”me”, där I är den som agerar och me är den som styr 

hur vi ska agera. I är alltså den spontana och kreativa sidan av oss och vår respons på andras 

attityder medan me är en uppsättning attityder som vi lagrat och själva antar efter andras attityd 

emot oss och förväntningar som vi har på oss.61 Reflektionen är alltså ett medvetet tänkande, 

som ett resultat av en inre konversation mellan I och me.62 Vi skapar utefter detta i kombination 

med vår anpassningsförmåga vår roll i livet. Vi lever utifrån vilken bekräftelse vi får när vi 

presterar något, vad vi gör och vad vi har. Vi definierar oss själva med vår självbild eller den roll 

vi spelar när vi försöker vara omtyckta och bli accepterade. Den generaliserande andre motsvarar 

samhället som helhet och vad vi förväntar oss av olika människor i olika situationer, utefter den 

erfarenhet vi har. Den signifikante andre motsvarar den/de personer i vår närmaste omgivning 

som vi helst lyssnar till och som därför har stor betydelse för vår självbild.63 
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59 Mead, 1976, sid. 66 
60 Mead, 1976, sid. 81 
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta arbete är att ta reda på hur några nyanlända elever upplever sin skolsituation 

och vad de anser vara av betydelse för deras framtidstro. 

 

 Hur upplevs skolsituationen och kontakten med ”svenskar”?  

 Vilka faktorer i skolmiljön anser de underlätta studiegången? 

 Känner de nyanlända att de får stöd för att gå i skolan? 

 Hur ser de på sin framtid? 
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5 Metod 

Studien ämnar undersöka hur nyanlända elever upplever sin vardag, ur deras egen synvinkel. 

Det är en beskrivande studie över deras tankar om skolan, lärarna, klasskamraterna och miljön i 

deras vardag. Vad som gör dem motiverade till att studera och vilken syn de själva har på sin 

framtid. Studien är en kvalitativ undersökning med syfte att få en större förståelse för vad som 

kan bidra till att underlätta deras skolgång. 

5.1 Metod för datainsamling 

För att få elevernas personliga uppfattningar och synpunkter, vilka innehåller många 

variationer av levnadsöden och erfarenheter, har vi valt att använda oss av intervjun som metod. 

Detta innebär att vi får träffa personerna och lyssna på dem i deras egen miljö. I och med det kan 

vi även erhålla mer uttömmande svar på våra frågeställningar än vad vi skulle få vid någon annan 

undersökningsform. Vi får utöver att notera och tolka det som sägs även möjlighet att registrera 

sättet som det sägs på, genom att tolka den intervjuades tonfall, ansiktsuttryck och andra 

kroppsliga uttryck. En annan viktig aspekt är att vi även har kunnat tyda den intervjuades 

budskap genom att sända tillbaka vår tolkning i form av en följdfråga, för att på så sätt få 

bekräftelse på om vi har tolkat dem rätt. Denna kvalitativa metod gör att vi kan vara öppna och 

flexibla i vårt arbetssätt.64   

5.2 Urval av intervjupersoner 

Vi kontaktade fyra av fem gymnasieskolor där dessa elever gick, enligt information från 

CIS(Centrum för introduktion i skola). Vi lämnade frågeformulär i receptionen på dessa skolor 

för att senare kunna komma i kontakt med eleverna, se bilaga 1. Efter insamlandet av formulären, 

som vi bara fick tillbaks från två av skolorna, kontaktade vi några elever både via mail och 

telefon.65 Efter en fundering över hur många personer vi behövde intervjua för att kunna ta reda 

på det vi ville undersöka bestämdes det att åtta personer var tillräckligt med tanke på den tid vi 

hade på oss.66 Det resulterade i intervjuer av fyra personer från vardera skolan. Sammanlagt fem 

pojkar och tre flickor i åldrarna 16-20 år. Fyra av dem hade anlänt ensamma, två hade nära släkt 

                                                 

64 Kvale, 2009, sid.45, 230 
65 Se bilaga 1. 
66 Kvale, 2009, sid.130. Lotta Brantefors, Handledningssamtal 2013-03-22 
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med sig, en kom till en nära släkting här och en hade en nära släkting som kommit hit senare. 

Flickor var mycket mer ovilliga att bli intervjuade än pojkar. Vi upplevde att alla som ville bli 

intervjuade svarade så sanningsenligt de kunde på våra frågor, att de var motiverade och 

samarbetsvilliga. Efter att intervjuerna genomförts har vi även ringt upp till några av personerna 

för att ställa kompletterande frågor. 

5.3 Genomförande 

För att få tag i de nyanlända ungdomar som vi har fokuserat på i vår studie, har vi varit i 

kontakt med personal på CIS, som i sin tur hänvisat och mailat om vår uppsåt, till berörda 

gymnasieskolor i Uppsala. Dessa gymnasieskolor har speciella program för nyanlända ungdomar 

under 18 år, s.k. SPRINT-program (Språkintroduktionsprogram) där eleverna förutom att lära sig 

det svenska språket även får grundskolekompetens i alla ämnen.67 I de aktuella skolorna lämnade 

vi först in ett frågeformulär, för vidareförmedling till rätt personer av studierektorn på respektive 

skola. I frågeformuläret bad vi de ungdomar som var intresserade av att vara med i vår studie att 

svara på några frågor och skriva ner sina kontaktuppgifter. Förutom att det var ett sätt för oss att 

komma i kontakt med personer som var intresserade av att delta i vår undersökning, gav det oss 

också en förhandsbild av personen vi skulle komma att möta under intervjun.68 Vi kontaktade de 

intresserade bestämde tid och plats för en intervju. Vi valde att intervjua eleverna på deras skola 

för att den skulle ske på deras hemmaplan och att de skulle känna sig bekväma. Eleverna fick 

själva visa oss till en lämplig plats på sin skola där vi kunde sitta ostört, vilket ledde till olika 

studierum som var placerade i korridorer och bibliotek. Intervjuerna inleddes med en genomgång 

av de etiska riktlinjerna, samt ett mindre samtal om uppgifterna i det tidigare utdelade 

frågeformuläret, för att lätta på stämningen. Därefter bad vi om att få spela in intervjun på band 

för att intervjun skulle kunna återges korrekt. Intervjuerna har varit av halvstrukturerad karaktär, 

vi hade färdiga frågor med olika teman, men var flexibla med deras inbördes ordning och inför 

ytterligare information. Efterhand som den intervjuade svarade försökte vi komma med 

synpunkter och följdfrågor samt be den intervjuade om att vidareutveckla svaren och att berätta 

mer. Intervjuerna tog mellan 22-58 minuter. En intervju har mestadels genomförts på 

respondentens modersmål, som var detsamma som Nahids och vid de fall där svenska språket 

inte varit tillräckligt och Nahid kunnat tolka, har personen kunnat använda sig av sitt modersmål. 

När intervjun var klar sammanfattade vi det som sagts och frågade om det var korrekt uppfattat 

                                                 

67 www.cis.uppsala.se 2013-05-17 14:20 
68 Se bilaga 1. 

http://www.cis.uppsala.se/


22 

 

samt om det var någonting han/hon ville tillägga. Intervjumaterialet transkriberades och våra 

tankar om det skrevs ned medan vi ännu hade dem i färskt minne.69 Materialet bearbetades, 

analyserades och tolkades. Slutligen mynnade detta ut i ett resultat som lade grunden för hur 

teoridelen växte fram. 

Under intervjuerna har vi också varit medvetna om maktasymmetrin, att vår närvaro och 

interaktion med eleverna har påverkat dem och att de därmed har fått vissa krav på sig om hur de 

bör vara; tänka, känna och handla under denna intervju.70  

5.4 Presentation av elever 

Nassim är 19 år och kommer från Mellanöstern. Han kom till Sverige 2010. Hans familj bor kvar 

i hemlandet. Han har aldrig gått i vanlig skola i sitt hemland men har läst lite engelska inför 

ankomsten till Sverige. Först gick han på CIS, där han fick lära sig läsa och skriva. Nu läser han in 

grundskoleämnena.  

Marcus är 18 år och kommer från Mellanöstern. Han kom till Sverige 2010. Han har gått på 

frivillig privatskola i hans forna grannland. Det var några flickor som läst klart gymnasiet och ville 

bli lärare som öppnade skolan, han gick där 6-7 år och läste två, tre timmar om dagen, tills 

polisen stängde den.  

Jamko är 17 år och kommer från Mellanöstern. Han kom till Sverige 2010. Han har gått två år på 

skola i en mindre stad i Sverige innan han började studera i Uppsala. 

Farzad är 17 år och kommer från Afrika. Han kom till Sverige 2011. Han har läst ett år i ett 

mindre samhälle innan han började studera i Uppsala. Han har gått i skola i sitt hemland. 

Sara är 17 år och kommer från Mellanöstern. Hon kom till Sverige 2010 tillsammans med sin 

mamma. Pappan fanns redan här sedan tidigare. Hon kommer med beviljad asyl redan vid 

ankomsten. Hon har gått ut grundskolan i sitt hemland. 

Zebina är 16 år och kommer från Mellanöstern. Hon kom till Sverige 2010 tillsammans med sin 

mamma. De anlände till sin bror som redan bor här. Hon har gått ut grundskolan i sitt hemland. 

Hon bär sjal. 

Laila är 19 år och kommer från Mellanöstern. Hon kom till Sverige 2010. Hennes mamma 

anlände året efter och fick även hon asyl här. Mamman återvände till hemlandet eftersom hon 

inte trivdes i Sverige. Laila har gått ut grundskolan med goda betyg i sitt hemland. 

                                                 

69 Anna Danielsson. Föreläsning.2013-02-01 
70 Kvale, 2009, sid. 48-50 
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Oscar är 16 år och kommer från Mellanöstern. Han kom till Sverige 2012. Han har gått ut 

grundskolan med goda betyg i sitt hemland. 

5.5 Material 

För att kunna bibehålla hela intervjun i sin ursprungsform, utan att tillföra våra egna tolkningar 

och för att undvika missförstånd, har vi spelat in intervjuerna. Därefter har vi transkriberat dem i 

sin helhet. Vi delade upp det så att en intervjuade och den andra hjälpte till med att hålla fokus på 

de frågeställningar vi hade, för att hålla en ostrukturerad och kvalitativ samtalsform. Vid samtliga 

intervjuer utom en var vi båda närvarande. En av intervjuerna fördes till största delen på elevens 

modersmål eftersom svenskan i den elevens fall inte var tillräcklig för att förstå frågeställningarna.  

5.6 Bearbetning, analys och ansvarsfördelning 

Efter att intervjuerna utförts har svaren analyserats utifrån studiens syfte och frågeställningar. 

Eftersom det slumpade sig så att fyra stycken av de åtta personerna som vi intervjuade var 

ensamkommande och fyra stycken hade anlänt med släktingar eller till någon släkting i Sverige, 

delade vi upp materialet efter detta. Anledningen till vår uppdelning av de som har kommit 

ensamma och de som har kommit med familj eller har nära anhörig i Sverige är att vi anser att det 

ger en stor trygghet för de som har denna tillgång jämfört med de som är här helt själva. Att vi 

inte fokuserade helt på ensamkommande barn beror på att vi ville ha en heterogen intervjugrupp 

med personer av olika genus och nationalitet för att eventuellt kunna påvisa skillnader i livssyn, i 

de olika fallen.  

 

Tabell 1. Ansvarsfördelning   

Viktoria Andersson Pseudonym Ankomstår                Ålder    Skola 

Ensamkommande ungdomar Nassim 2010 19 A 

 
Marcus 2010 18 A 

 
Jamko 2010 17 B 

  Farzad 2011 17 B 

Nahid Bakhshi Pseudonym Ankomstår    Ålder    Skola 

Ungdomar med nära anhörig  Sara 2010 17 A 

i Sverige Zebina 2010 16 A 

 
Laila 2010 18 B 

  Oscar 2012 16 B 
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5.7 Etiska aspekter  

För hanteringen av informationen som ges av intervjupersonerna ingående i studien, finns ett 

individskyddskrav. De forskningsetiska principerna har som syfte att ange normer, både för den 

som intervjuas och för den som blir intervjuad. Dessa principer kan konkretiseras i fyra allmänna 

huvudkrav: Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet. 

Informationskravets främsta regel är att forskaren skall informera den som intervjuas om dennes 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att omedelbart avbryta sin medverkan. 

Samtyckeskravet innebär att forskaren skall inhämta undersökningsdeltagarens samtycke om 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär och om den intervjuade är under 15 år, bör samtycke 

dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare. De som medverkar i en undersökning skall ha 

rätt att själva bestämma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. Undersökningens 

allmänna syfte har eleverna fått både muntligt och skriftligt, dels genom frågeformuläret som 

delades ut innan studiens genomförande samt muntligt inför själva intervjutillfället. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter i en undersökning skall ges största möjliga 

konfidentialitet, vilket handlar om att skydda intervjupersonernas privata integritet, det ska inte gå 

att identifiera intervjupersonerna i studien. Under intervjun kan intervjupersonerna komma att 

säga saker som de sedan ångrar, därför är det viktigt att de förblir anonyma. Vi presenterar därför 

materialet på ett sådant sätt att vare sig skolor, elevernas personuppgifter eller hemland 

presenteras. Namnen är fingerade. Materialet skall efter intervjun förvaras på ett sådant sätt att 

obehöriga inte kan ta del av det och personerna skall inte heller gå att spåra. Slutligen innebär 

nyttjandekravet att forskningsuppgifter om enskilda personer inte får användas eller utlånas för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Studiens insamlade data kommer bara 

användas i den här forskningen.71  

5.8 Reflektion över metoden 

Under arbetets gång har arbetet granskats och syftet omformulerats flera gånger för att 

kontrollera att våra frågeställningar besvarats. För att öka validiteten, att vi undersöker det vi är 

ute efter att undersöka, har vi lagt stort fokus på liknande forskning som bedömts vara av 

betydelse, oavsett vilket teoretiskt perspektiv de har haft. Många olika teorier kan anses som 

relevanta och kan användas till att belysa frågeställningarna som ställts. I vårt fall har det rört sig 

                                                 

71 http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf 
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om ett slumpmässigt urval av respondenter vilket gör att resultatet kan ha påverkats i någon 

riktning. Vi anser att det har varit intressant att urvalet kom att representera två grupper. Även 

om vi tidigare i studien har nämnt maktassymetrin som ett problem så vet vi att det inte räcker 

med att nämna det för att ge våra respondenter en korrekt bild, det är ett faktum och det kan 

påverka resultatet i någon riktning. Vi har inte hunnit skapa någon relation till de intervjuade 

vilket också kan bidra till att svaren kanske inte skulle vara densamma som om vi hade gjort det. 

Begreppet reliabilitet handlar om vårt uppnådda resultats tillförlitlighet, det vill säga om andra 

forskare kommer att erhålla samma resultat vid en annan tidpunkt. Vi har beskrivit vårt 

tillvägagångssätt i möjligaste mån, men eftersom resultaten varierar beroende på vilka personer 

som intervjuar, vilka som intervjuas och vid vilken tidpunkt detta sker, kommer förmodligen 

resultaten att variera något. Intervjuresultaten kan i vissa fall också kunna vara feltolkade eller 

röra sig om missförstånd på grund av brister i språket. Något som skulle kunna tillföras för att ge 

studien en större tillförlitlighet är att vända sig till de svenska eleverna också och fråga dem hur 

de upplever sin tillvaro och bemötandet från de nyanlända. Vår studie skulle kunna användas i 

flera olika städer med SPRINT-klasser för att se om resultaten skiljer sig åt mellan olika 

kommuner, samt större eller mindre städer.72 I resultatdelen har stor vikt lagts vid att redovisa 

resultaten så sanningsenligt som möjligt, alltså utan att lägga in våra egna personliga tolkningar 

och värderingar. I diskussionen har vi däremot lagt in våra personliga åsikter, värderingar, 

tolkningar.73  

 

                                                 

72 Kvale, 2009, sid. 280-283 
73 Ibid, sid. 264 
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6 Resultat och Analys 

Nedan följer en sammanställning av intervjusvaren efter respektive intervjugrupp. Först 

redovisas resultaten från de ensamkommande ungdomarna, följt av en analys av dessa. Därefter 

redovisas resultaten för ungdomarna som har anlänt med eller har nära anhörig i Sverige, följt av 

en analys av dessa. Sammanställningen av resultaten görs efter intervjufrågorna därefter görs 

analysen via frågeställningarna. Hur intervjufrågorna har indelats efter frågeställningarna framgår i 

Bilaga 2. 

6.1 Intervjuresultat 

6.1.1 Ensamkommande ungdomar 

Intervju med Nassim, Marcus, Jamko, och Farzad. 

Kan du beskriva hur det är att gå i skolan.(En vanlig vardag) 

En vanlig skoldag vet ingen av pojkarna något bra sätt att beskriva, de säger lite allmänt att det 

är lite olika tider varje dag. De har olika klasskamrater i olika ämnen eftersom de hamnar i olika 

klasser beroende på sin bakgrund i ämnet. Marcus säger att han visste, innan han började, från 

kompisar och media hur den svenska skolan fungerade. Det bästa här i Sverige, är att det finns 

datorer och andra hjälpmedel, att man får lunch och hjälp om man inte orkar. Han gillar att vara i 

skolan, träffa vänner, se folk i matsalen och han lär sig jättemycket. Jamko menar att när man 

kommer till ett nytt land måste man lära sig hur allt fungerar och genom att gå i skolan får man 

lära sig det. Farzad anser att han måste kämpa här, gå i skolan och börja jobba, för att kunna 

hjälpa sin bror och andra i hemlandet.  

Känner du att dina tankar och åsikter tas på allvar?  

Nassim, Jamko och Markus känner att deras tankar och åsikter tas på allvar. Markus tycker i 

och för sig att det är svårt med lyssnandet mellan eleverna, i grupparbeten. När de blir 

grupperade blir det alltid 5-6 kompisar, det blir jobbigt för dem när det ska vara allvarligt. Farzad 

upplever att lärarna inte talar sanning och att de undanhåller information för honom, han 

upplever det som att han blir dumförklarad. Därför vill han byta skola, han trivs inte på den skola 

som han går på nu. Han säger också att de endast har musik och datalektioner för 
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gymnasieelever, inte för SPRINT-elever, de ber honom vänta och se. Efter två terminer har 

ingenting har hänt, han känner sig uppgiven.  

Hur vill du bli bemött?  

Nassim vet inte hur han vill bli bemött. Han menar att folk är olika och han har inget riktigt 

svar på den frågan. Han känner sig svensk och kommer att vara här i hela sitt liv. Varje år 

kommer han in, mer och mer, i det svenska samhället. Marcus tycker också att det är svårt att 

beskriva hur han vill bli bemött, han tycker inte att han blir bemött på något speciellt sätt för att 

han är invandrare. Jamko menar att det beror på hur väl man känner varandra och hur frekvent 

man är på ett ställe. Han blir trevligare bemött där han är ofta, och blivit bekant med flera 

människor. Men han känner inte att han blir bemött annorlunda än vad han skulle ha blivit om 

han var svensk. Han blir bemött som han vill bli bemött. Svenskar är trevliga. Han umgås inte 

med dem, de går inte ut med varandra, men de hälsar när de ses. Han tror svenskar är lite blyga, 

och att de tänker annorlunda än vad han och hans landsmän gör. Det är skillnad mellan här, i 

Sverige och där han kommer ifrån, där han kommer ifrån går man fram och pratar med 

människor som man inte känner. Farzad känner att han blir diskriminerad av både skolpersonal 

och elever, han kan inte få kontakt med dem och de undviker honom.  

Vad gör ni när du umgås med vänner/svenska vänner?  

Nassim upplever det som svårt att lära känna svenskar på skolan. Men han tror inte att det bara 

är nyanlända som har svårt att lära känna svenskar. Han tror att även de själva har svårt att lära 

känna varandra. De pratar inte med människor som de inte känner vilket gör det svårt. Han ser 

svenskar som kalla människor som går ”hit och dit”. Marcus spelar fotboll mest för att få motion 

och träffa vänner. Det är med hans landsmän som han spelar fotboll, de har samlat in pengar 

själva och gjort en fotbollsplan där de spelar. Marcus umgås inte heller med svenskar. Han har 

inga svenska vänner, han har varit här i två år men har inte funderat över varför det är så. Han 

vet inte hur han ska förklara det. Kanske beror det på att han inte hinner, han undrar när han ska 

umgås med dem. Jamko känner inte några svenska vänner eftersom han är ny i Uppsala, han 

känner mer svenskar där han bodde förut. De är kompisar men de går inte på bio eller någonting.  

Sysslar du med några fritidsaktiviteter? (– Om inte, Vad gör du på din fritid?)  

Nassim brukar gå på gym, simma och spela fotboll. Han gör någonting varje dag eftersom det 

blir så mycket stillasittande på skolan. Marcus stora fritidsintresse, förutom fotbollen, är att spela 

piano, och han tar pianolektioner en gång i veckan. Jamko går på stan, tränar på gym, badar, 

spelar bowling, går på bio det är lite olika. Farzad tränar bara på gym, han har både tränat fotboll 
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och amerikansk fotboll tidigare, men han har slutat med lagsporter eftersom han upplevde att 

ingen i laget passade till honom. 

Tycker du att dina fritidsaktiviteter bidrar till en bättre kommunikation med din omgivning? 

I Nassims fotbollslag är det bara svenskar, ingen är utlänning förutom han. I början var det 

lite svårt, att spela med i laget, han förstod inte vad de sa, och de brukade prata så fort. Han fick 

ofta be dem att ta det en gång till, eller försöka få personen att prata på ett enklare sätt. Nu känns 

det bra, han förstår nästan allt som de säger så det har lett till en bättre språkförståelse. Gymmet 

ger Jamko mer kraft och glädje för att fortsätta dagarna, han blir piggare. Farzad säger att det inte 

har motiverat honom men han anser att det skulle ha kunnat göra det. Han ville lära känna 

svenskar och har försökt göra det genom att gå med i några olika sportaktiviteter, men för hans 

del fungerade det inte.  

Vad ger dig lust att lära? Hur upplever du lärarna(personalen på skolan) och hur skulle du önska att de var?  

Är det någonting Nassim skulle önska vad gäller skolan i Sverige, är det att alla skolor skall ha 

samma tillgång till olika material. I hans skola finns det projektor, Active boards och andra 

hjälpmedel, medan det finns andra skolor som inte har det. Lärarna betyder jättemycket. Den nya 

skolan som Nassim går på(skola A) upplever han som hårdare än den förra(skola B), de får lite 

mer läxa, vilket medför att de har större chans att klara proven. På den andra skolan han gick på 

upplevde han att de fick mindre läxor och det var svårare att få godkänt på prov. Han gillar lärare 

som ger läxor, som kommer i tid. Han ogillar starkt lärare som ”råkar” komma försent. Jamko 

säger att det var färre i varje klass i skolan där han bodde förr, de fick mer hjälp. Han tycker att 

lärare ska vara trevliga, och hjälpsamma, gå igenom kapitlet, förklara och repetera. Han tycker att 

det skulle finnas extralärare, som kan modersmålet, som kan förklara vad allt betyder, de får bara 

mer och mer läxor. Marcus tycker att det viktigaste hos en lärare är att visa uppmärksamhet, 

han/hon ska gilla att vara lärare på riktigt. Farzad skulle vilja byta skola, dels för att han har 

kompisar på andra skolor och dels för att han tror att det är bättre där än i hans nuvarande skola. 

Han uppfattar det som att lärarna håller på eleverna för länge i den här skolan, upp till tre, fyra år 

och sedan får de börja på Komvux.  

Vilket sätt att arbeta på tycker du bäst om?  

Marcus tycker det är bäst att arbeta i grupp och han tycker det blir mer och mer grupparbete 

ju längre han har varit på skolan. Jamko säger att de har mycket grupparbeten i skolan. Det beror 

på situationen, ibland vill han arbeta själv, ibland tillsammans med andra, han lär sig olika saker 

på olika sätt. Ibland tycker han att det är bättre att sitta ensam och plugga, men ibland måste man 
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vara flera och diskutera en sak. Han anser att variation är bra. Farzad, ogillar grupparbete, för att 

det är för stora kunskapsglapp mellan eleverna i klassen. Lärarna vet det men de separerar inte 

dessa elever.  

Gör skolan något för att olika klasser skall samarbeta med varandra?  

Nassim berättar att skolan anordnar idrott en till två gånger i veckan, och att det går att välja 

mellan volleyboll, fotboll och basketboll. Själv är han inte med på de här aktiviteterna eftersom 

han pluggar två timmar per dag. Ibland kommer några elever från gymnasieskolans 

journalistprogram och intervjuar dem. Första året Marcus var på sin nuvarande skola var de bara 

med sin egen grupp, men det här läsåret har skolan anordnat olika program mellan SPRINT-

klasser och andra gymnasieklasser, han ser fram emot det. 

Är det någon särskild person som betytt mycket för dig i Sverige? Kan du ge något exempel?  

Personer som betytt mycket för både Nassim, Marcus och Jamko är deras 

vårdnadshavare/kontaktpersoner. Tidigare hade Marcus en kvinna som inte hade tid med 

honom, hon hade jobb och barn och efter sex månader visste hon fortfarande ingenting om 

honom, så han bad om att få byta till den nuvarande. Farzad säger att kompisarna betyder mycket 

för honom, de lär honom mycket om det svenska systemet. De har också varit med om samma 

problem som honom, och känner igen känslan av utanförskap och svårigheten att få kontakt med 

svenskar, de berättar för honom Sverige och svenskarna.  

Vem vänder du dig till i svåra situationer?  

 Nassim träffar sin kontaktperson varannan vecka, han ringer henne också om det är något han 

undrar över. Han har även kontakt med sin mor via olika nätapplikationer men han får inte åka 

tillbaks och vill inte att hans mamma skall komma hit. Hon skulle inte trivas här tror han, hon 

skulle inte kunna klara sig själv. När Marcus får problem vänder han sig till sin vårdnadshavare, 

som han för övrigt har valt själv, hans vårdnadshavare är hans förebild. Jamkos vårdnadshavare 

har hjälpt honom jättemycket, när han kom till Sverige var hon som hans mamma. Men han har 

aldrig bott hos henne, han bodde på ett flyktingboende. När han behöver hjälp, ringer han till 

henne och hon hjälper honom med allting, förklarar hur det svenska systemet fungerar. Farzad 

nämner sina landsmän här, hans kompisar här är som hans föräldrar. 

Vad betyder skolan?(Skolans roll i din framtid)  

Nassim vet inte riktigt vad som motiverar honom att plugga, han vill plugga för att han tycker 

om det, han vill hela tiden lära sig nya saker. Han ser en framtid i det, och det känns bra. I början 
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var det svårt, han förstod inte vad lärarna sa och de pratade för fort. Skolan betyder allt för 

Farzad. Utan skolan får man inte ett bra liv, livet blir svårare. Han säger också att han inte kan få 

ett jobb om han inte har skaffat sig en utbildning. 

Hur ser du på din framtid?  

Nassim vill gå naturinriktning på gymnasiet, han vill vara säker på att inte behöva plugga 

vidare senare om han skulle ändra inriktning. Han vet att det kommer att ta lång tid men att 

lönen gör att han kommer att kunna betala tillbaka sina studielån. Marcus vill läsa till ingenjör 

med teknisk inriktning. Men efter att ha prövat att gå på skolan som har det programmet under 

två dagar, ändrade han sig, han kände sig inte trygg där. Han fick huvudvärk båda dagarna.  

Vilka är dina mål på lång sikt?  

Nassim vill kunna få ett bra jobb och kunna vara glad. Marcus vill bli självständig i framtiden, 

tjäna pengar, få ett bra jobb och ett bra liv. Det är det som ger honom lust att kämpa mer. Jamko 

vill bli flygplansmekaniker, han vill absolut bli det, det är därför han kämpar. Förut ville Farzad 

bli advokat men har insett att det inte kommer att gå och nu är han mer inne på att bli läkare. 

Hur mycket, i procent, anser du att det beror på dig själv om du kan nå dina mål och hur mycket beror på andra 

saker i din omgivning?  

Nassim tror att 90 procent beror på honom själv och 10 procent på annat. Marcus tror att det 

är 60 procent beroende på honom själv och 40 procent beroende på skolan och omgivningen. 

Jamko tror allt beror på honom själv, att han kämpar. Farzad tror att allt kan hända om man vill, 

bara man kämpar. Han tror det till 50/50. Han är muslim och menar att gud hjälper den person 

som vill hjälpa sig själv och det vill han, om han kämpar hårt, hjälper Gud honom också.  

6.2 Analys av de ensamkomna ungdomarnas svar 

Intervju med Nassim, Marcus, Jamko, och Farzad. 

Hur upplevs skolsituationen och kontakten med svenskar?  

De ensamkomna eleverna upplever att det är svårt att få kontakt med svenskar. Nassim har 

hållit sig kvar i fotbollslaget i två år trots att han upplever stämningen som mycket dålig. Dålig i 

den meningen att det inte är någon vänlig miljö, spelarna i laget bryr sig inte om varandra, ingen 

vill veta något om den andre, vissa spelare har han inte ens hört rösten på. Att han härdat ut 

beror på att han älskar fotboll över allt annat. Under den här tiden, i laget har han lärt sig att 

svenskar är svåra att lära känna, kalla och avståndstagande, men han har också förstått att 
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avståndstagandet inte är riktat mot honom som person, utan att svenskar är så mot alla. Han har 

även lärt sig uppfatta språket bättre, hur man talar och gestikulerar, hur den svenska jargongen är, 

hur man beter sig, eller som Bunar skulle ha sagt; han har lärt sig det nya landets koder. Även 

Marcus beskriver att det är svårt att vara kompisar när man har svårt med språket, det känns inte 

naturligt. Det här kan bli ett problem för ungdomarna om man med ett symbol-interaktionistiskt 

perspektiv ser det som att de sociala relationerna i deras närhet påverkar vilken bild de får av sig 

själva.  De personer som klarar sig bäst igenom den här första perioden av svensk kyla eller 

avståndstagande/rädsla för det okända, lär sig att det inte har med dem själva eller deras person 

att göra. 

Jag försökte lära mig en sak….det är någonting som man tycker själv…det stämmer inte jag tror 

inte på det att man blir bemött på ett annat sätt. Det är olika kulturer och det är olika land och det 

är klart här är inte som mitt hemland. Där man är väldigt mycket nära varandra och man är här 

man känner sig lite ….men det är  inte så… man måste bryta isen själv på något sätt.” (Marcus)  

 

Medan de elever som tar in detta, och tolkar det till någonting negativt hos dem själva som 

person, i förhållande till hur den andre ser på dem, kan riskera att få en dålig självkänsla. Att de 

som personer är annorlunda och inte välkomna. Som Farzad uttrycker det, han känner sig dum 

och konstig när han försöker ta kontakt med svenskar spontant. Han berättar att han lärt sig att 

om en svensk svarar kort eller bara pratar lite betyder det att den personen inte vill ha någon 

kontakt. Detta gällde både de han var ytligt bekant med och de han inte kände alls, inte ens om 

han hade haft en lektion tillsammans med personerna dagen innan och de presenterat sig för 

varandra, blev det någon skillnad. Han kände sig oförstådd.  

Fråga dem…om jag pratar med dem…det är inte så lätt […]de säger att varför, varför han prata 
med mig?...han pratar med mig varför han hälsa?  

När vi frågade Jamko hur han upplevde kontakten med svenska ungdomar kom det fram att 

han gärna ville ha kontakt, men att han inte kände sig tillräckligt bra på språket.  

 

V: - Skulle du önska att det var annorlunda? Att man umgicks mer med svenskar? 
Jamko: - Men vet du, man lär sig asså när man med dem svenskar eller. 

V: - Jaa. 
N: - Pratar ni inte alls med varandra eller säger ni bara hej! till varandra? 

Jamko:- Jaa…men vet du svenskar är lite blyg. 
V: - Jaa. 

Jamko: - De tänker annorlunda. Och vi tänker annorlunda. 
V: - Jaa. 

Jamko: - Och så…men vi är inte på den nivån att, hallå…asså, läsa på deras klass. Gå på deras 
klass. 

V: - Nej. 
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N: - Men…I så fall om ni säger hej t.ex. Bara Hej! Men ni träffas när ni går runt i skolan, ni 
möter ju varandra ibland. Hur känns det då då, hur tycker du att folk bemöter dig? I din 
skola… eller kanske utanför…hur blir du bemött?  

Jamko: - Asså, de är trevliga. Ja vi inte umgås med dem, men när vi ser varandra vi säger hej, bara. 
Vi går inte ut med dem eller. 

N:  - Du skulle önska att du kunde eller? Hade kompisar…ibland….? 
Jamko: - Jaa. 

Vilka faktorer i skolmiljön anser de underlätta studiegången? 

Alla i studien gillar lärare som visar uppmärksamhet, ger läxor, som kommer i tid, är öppna och 

mottagliga för deras förslag, är trevliga och hjälpsamma, lärare som gillar att vara lärare på riktigt. 

För dem är det viktigt att läraren går igenom alla nya kapitel, förklarar och repeterar. Detta 

faktum belyser även Cederberg, att lärarens bekräftelse och attityd gentemot eleverna hade stor 

betydelse för deras fortsatta studier. Likaså Hessle skriver att oavsett hur krokig deras väg har 

varit till sin nuvarande etablering är det skolan som har varit av avgörande betydelse för deras liv, 

mycket på grund av lärarnas stora stöd och engagemang. Det betyder oerhört mycket för eleverna 

att bli bekräftade av sina lärare. I egenskap av den signifikante andre kan även lärare spegla eleven 

och lyfta upp personens egen självuppfattning. Det är i det personliga lärare-elev mötet som det 

gäller för läraren dels att tro på elevens kapacitet och dels att lyfta eleven genom att inte sänka 

kraven och sätta ribban för lågt. Lärarsynen är många gånger helt annorlunda och eleven 

upplever att stödet från läraren gör att de orkar mer.  

De hjälper väldigt mycket. Asså det som de gör. De kommer inte till skolan faktiskt med uppgifter 

att göra. De kommer och hjälper oss, med deras hjärta till exempel. De vill hjälpa oss. De kommer 

inte med uppgifter att göra och sen går hem och firar av dagen. De vill hjälpa oss. Det är det som 

är viktigt.[…]Lärarna spelar jättestor roll i samhället. Det är de som bygger samhället, samhällets 

grund. Från att man börjar i skolan får man prata med lärare till det att man slutar i skolan. Det är 

lärare som påverkar väldigt mycket i samhället.(Nassim) 

 

Marcus beskriver också miljön i skolan som viktig för att man ska trivas. Någonting som även 

Wigg tar upp i sin studie, att ungdomarna anser att det svenska skolsystemet är för slappt, att 

eleverna i Sverige inte visar någon respekt för läraren och att de känner en stor frustration över 

skolkamraternas brist på disciplin. Denna frustration var så stor att Marcus bytte inriktning på 

sina framtidsdrömmar, hans förstahandsval fanns bara på en skola han ansåg vara för stökig. 

Jag blir stressad där som det är mycket folk och Q-skolan är som en labyrint och många som går 
hit och dit…i matsalen…överallt och folk som hela tiden… Jag var där två gånger och varje gång 
fick jag huvudvärk. Här är mycket lugnare och bättre lärare och de är mycket välutbildade. Här jag 
läser natur, kemi och fysik och där …när jag satte mig på deras lektion i Q-skolan… jag följde den 
och här är mycket mer… vad ska man säga.. alla lyssnar på läraren och de är sugna på att lära sig 
någonting, men där… nej, de stackars lärare, ingen lyssnar på läraren. Och han skrev någonting på 
tavlan, de snackar och skriker som små barn…man tänker man är i dagis eller jag vet 
inte?”(Marcus) 
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Nivåskillnaderna de nyanlända eleverna emellan och kravet på deras svenska kunskaper är något 

som kan leda till att sänka den enskildes självförtroende. Allt de kan anses som mindre värt så 

länge deras kunskaper i svenska språket är otillräckliga. Istället för att visa på det som eleven är 

bra på, trycker man istället på elevens svaga punkter vilket skapar frustration och ilska, samt en 

känsla av att vara betydelselös. 

 
Jag sitter här med elever från X, eller från Y de kan inte så bra engelska. Och jag gick i skolan i 
mitt hemland, jag kan engelska. Men eftersom jag kan inte så bra svenska vi sitter tillsammans. Jag 
klarar mycket och jag känner det är inte bra. Jag måste gå vidare i engelskan. Men de säger att nej 
du måste kunna svenskan som engelskan, annars du kommer inte att gå vidare. Men jag säger att 
det är inte lätt, det går inte.(Farzad) 

 
Den självupplevda diskrimineringen från både lärare och elever gjorde att han kände det som att 

eleverna undvek honom i matsalen och att lärarna inte ville att han skulle lyckas och ljög om 

provsvaren, liksom de eleverna i Cederbergs studie som fick lägre betyg i andra ämnen om deras 

svenskakunskaper var dåliga. Precis som i Wiggs avhandling var SPRINT-klassen för honom 

endast en fruktansvärt lång väntan på att få börja den riktiga skolan.  

Känner de nyanlända att de får stöd för att gå i skolan? 

Det visar sig att eleverna har någon i sin närhet som de vänder sig till, och som är av stor 

betydelse för dem, den som Mead kallar för den signifikante andre. Vem det är varierar från 

person till person, de som kommit upp här är vårdnadshavaren, kontaktpersonen, de närmaste 

vännerna. Oavsett om de har möjlighet att kontakta sina nära anhöriga via nätet, hade alla någon 

att anförtro sig till när det gällde sina funderingar över sin situation här i Sverige. Som Marcus 

beskrev det:  

min vårdnadshavare är min …vad kallar man det …kan man säga förebild eller? (Marcus) 

När jag försökte komma närmare de kvaliteter som var utmärkande för hans vårdnadshavare vad 

som gjorde honom till hans förebild. Berättade han att han hade bytt till den nuvarande, för att 

hans tidigare vårdnadshavare hade för lite tid och intresse av honom. Den nya beskriver han 

vidare: 

Han kan mycket och han är väldigt ordentlig eller … han jobbar väldigt bra och när han säger till 
exempel…jag kommer hos dig halv tolv. Han är där halv tolv. Det blir inte en minut försent eller 
tidigt[…]han hjälpte mig väldigt mycket. Han vet vad behövs och han fixar själv allting 
och…(Marcus)  

Det krävs av vårdnadshavaren att han/hon är lyhörd, engagerad och kunnig i den nyanländes 

situation. I och med att vårdnadshavaren lägger ned tid och kraft på honom ger det honom ett 

värde, han är betydelsefull eftersom hans förebild lägger ner så mycket energi på att det ska gå bra 
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för honom. Det ger honom kraft att bemöta motgångar när han vet att han kan lita på sin 

vårdnadshavare. Han vet att han får hjälp, det kommer att ordna sig. 

Hur ser de på sin framtid? 

De tycker om Sveriges system, det är en riktig demokrati, att alla får gå i skolan. Det är ett bra 

land för barn och föräldrar, att man får lära sig allting och att skolan är gratis. Skolan betyder 

mycket eftersom den leder till jobb och möjlighet till att vara tillfreds, självständig och att kunna 

nå sina drömmar. Fjällhed visar i sin studie också på skillnaderna som finns i andra länder vad 

gäller både möjligheten att få gå i skolan, ha pengar till lunch, böcker och anteckningsblock och 

skoluniform. Alla tror att deras framtid till största delen, eller nästan helt beror på dem själva. 

V:  - Hur ser du på din framtid? 

Marcus: - Ingenjör kanske. Jag vet inte. Jag hoppas. Jag vet att man måste kämpa mycket. Jag ser 

ljust på framtiden. 

V: - Vad eller vem kan hjälpa dig att nå dina mål? 

Marcus: - Jag själv, det är bara jag som kan hjälpa mig själv. Eller jag vet inte, men… 

 

V: - Nej, om du tänker i procent …hur mycket beror på dig och hur mycket på någonting 

annat…att du kommer att bli det du vill liksom…att du kommer att nå dina 

framtidsdrömmar. 

Jamko: - Jag tror allt beror på mig själv.  

V:  - Du tror det. Det är 100 procent på dig. 

Jamko: - Till exempel om man försöker kämpa….. det påverkar. Jaa. 

V:  - Man får själv söka olika sätt att ta sig dit?  

Jamko: - Jaa. 

V:  - Och du är beredd att göra det? 

Jamko: - Jaa, man får hoppas! 

N: - Och du är beredd att kämpa? 

Jamko: - Jaa, med läxor kanske man får hjälp, men man måste kämpa själv. 

Hessle beskriver hur många söker tröst i religionen i ett land där ingen finns till för någon annan, 

när kulturskillnaden blir för stor och det upplevs att pengar är allt som har betydelse. 

V: - Vad betyder skolan för dig? 

Farzad: - Allt! 

V: - Allt? 

Farzad: - Utan skola inte så bra liv […].Utan skolan, livet det blir svårare för dig. Om jag vill jobba 

inte har utbildning, vem ska ge mig jobb? …Ingen? 

V: - Ja. Om du tänker så här; Hur stor procent beror på dig själv att du ska nå dina mål och 

hur stor procent beror på någonting som inte du kan påverka? 

Farzad: - Jag tror att allt kan hända om du vill, bara man kämpa, kämpa, kämpa, kämpa bara. 

Faktiskt jag tror de e 50 procent och 50 procent till gud. För att gud hjälper person som 

vill hjälpa dig själv, som jag vill. 

V: - Men 50 procent är ändå ganska låg procent om du tror, ändå, att allt beror på dig själv. 

Farzad:  - Ja men jag är muslim så. Vi tror att jag ska kämpa hårt och gud hjälpa mig också. Så jag 

ska inte säga bara jag 100 procent för att vi bestämmer inte över oss 100 procent. Lite 

grand och gud hjälpa dig den andra biten. Jag kan inte säga 100 procent, kanske jag 

kommer … imorgon. Jag vet inte vad kommer hända imorgon. 
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Fjällhed beskriver också att det som hjälper oss att klara av svåra perioder är förhoppningen och 

visionen om en bättre framtid. Viljan att kunna påverka och att se möjligheter. Det kan gälla både 

nära och realistiska framtidsplaner och stora drömmar.  

6.2.1 Ungdomar som har anlänt med eller har nära anhörig i Sverige. 

Intervju med Sara, Zebina, Laila och Oscar. 

Kan du beskriva hur det är att gå i skolan.(En vanlig vardag) 

Sara och Laila är nöjda med skolan, de trivs jättebra. Klasskompisarna bidrar till att dagarna 

upplevs som trevliga. Det är en bra stämning i klassen, alla är motiverade att lära sig, de pluggar 

men de har roligt också. Eleverna tycker att det är bra att det serveras mat, att skolan har bra 

utrustning, datorer och grupprum. Oscar är mest nöjd med att det serveras lunch.  

Känner du att dina tankar och åsikter tas på allvar?  

Sara har ingen åsikt om detta hon är osäker på hur hon ska svara. Zebina är nöjd med att det 

finns studiehandledning som hon kan vända sig till när hon behöver hjälp. Hon tolkar det som att 

skolan bryr sig om hennes tankar och åsikter eftersom hon fortfarande har svårt att utrycka 

mycket av det hon vill säga. Laila tycker inte att de andra eleverna tar hennes tankar på allvar för 

de är så olika, men de respekterar hennes åsikter trots att de inte håller med. Är det någonting 

som hon inte håller med om säger hon ifrån. Oscar har ingen åsikt om denna fråga, han har varit 

här för kort tid för att hinna fundera på det. 

Hur vill du bli bemött?  

Sara och Zebina tycker att både lärare och elever bemöter dem med respekt och hon är mycket 

nöjd med bemötandet, både i skolan och utanför. Zebina tycker inte ens att det faktum att hon 

bär på sjal påverkar andras bemötande. Laila tycker att de flesta som hon har träffat är snälla och 

trevliga. Hon tror att det är viktigt hur man själv bemöter andra människor och vad har man själv 

har för värderingar. Hon har demokratiska tankar och tror på jämlikhet, och att det därför inte är 

någon skillnad mellan folk.  

Vad gör ni när du umgås med vänner/svenska vänner?  

Sara anser att de träffas och att det inte är svårt att ta kontakt med svenska skolkompisar. Hon 

beskriver att de möts vid skåpen och nickar, ler eller säger hej till varandra. Zebina känner inga 

svenska kompisar. Laila säger att de inte umgås, inte samarbetar och inte har någonting med 

varandra att göra. Oscar har inte heller några svenska kompisar. 
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Sysslar du med några fritidsaktiviteter? (– Om inte, Vad gör du på din fritid?)  

Sara och Zebina går på Friskis & Svettis på sin fritid, för att få motion. Sara spelar utöver det 

badminton och gillar också att läsa böcker. Laila tränar på gym, simmar, dansar och går på 

Thaiboxning. Hon lägger ned mycket tid på sina fritidsaktiviteter efter skolan för hon läser bara 

svenska och kemi. Därför satsar hon på sin kropp i stället. Oscars stora fritidsintresse, är fotboll 

och hoppning. En av anledningar att han inte trivs här i Sverige är att han inte har möjlighet att 

träna hoppning. Det är för dyrt och han har inte råd med det.  

Tycker du att dina fritidsaktiviteter bidrar till en bättre kommunikation med din omgivning? 

De flesta av ungdomarna ägnar sig åt sina aktiviteter bara för att få bättre kondition och hälsa. 

De träffar i stort sett bara landsmän och klasskamrater även under dessa aktiviteter. Laila har det 

lite annorlunda och berättar att på hennes Thaiboxning finns det många andra svenska ungdomar 

som tränar, och som hon brukar prata med. Laila tycker att det har bidragit till en bättre 

kommunikation med andra svenskar i skolan. Hon har lärt sig hur man bemöter varandra med 

olika gester och kroppspråk. Fritidsaktiviteterna har även bidragit till en bättre artikulation och att 

det blivit lättare att kommunicera med andra ungdomar vilket hörs på hennes uttal. Hon har 

kommit betydligt längre i det svenska språket än vad de andra flickorna har gjort.  

Vad ger dig lust att lära? Hur upplever du lärarna(personalen på skolan) och hur skulle du önska att de var?  

Alla tre flickorna upplever att lärarna är det som ger dem lust till att studera. Lärarna är det bästa i 

skolan för de förklarar saker och ting så att de förstår vad lektionerna handlar om. De beskriver 

sina lärare som både snälla och kunniga i sina ämnen. De känner att lärarna vill att de ska lyckas i 

sina studier. Oscar har en annan åsikt, han säger att lärarna lämnar en uppgift i svenska och vill 

att han läser hemma och sen är det bra med det. Oscar önskar att de var annorlunda och gjorde 

mer än så, att de kunde ha en genomgång. Han upplever undervisningen som svår att fatta. Alla 

flickor tycker att lektionerna tidvis är ganska stökiga vilket gör att kommunikationen med både 

lärare och klasskamrater störs. Flickorna tror att det händer på grund av pojkarnas attityd och att 

lärarna inte säger till de pojkarna som det berör. Detta är något som flickorna önskar att läraren 

tog tag i på ett bättre sätt. 

Vilket sätt att arbeta på tycker du bäst om? 

Sara, som erinrar sig sina gamla skolerfarenheter från hemlandet, tycker att det är bäst med 

lärarstyrd undervisning, utan att lärarna för den skull skall skrämma dem. Zebina föredrar 

grupparbeten, då lär hon sig bäst. Hon utrycker sin glädje av att det finns mycket grupparbete på 

skolan och att hon brukar arbeta med en kompis som är duktig och hjälpsam. Hon nämner även 
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att studiehandledningen har en stor betydelse för att hennes studier går bra. Den demokratiska 

arbetsformen som förekommer här har hon saknat i sitt hemland. Laila har fokus på sin lärare i 

denna fråga men lägger vikten på att läraren ska arbeta efter demokratiska värderingar och inte 

som en diktator. Detta syftar till hennes gamla erfarenheter från hemlandet. Hon menar ändå att 

det är viktigt att läraren bestämmer, för det är hon som vet mest och vill det bästa för sina elever. 

Vi har inga erfarenheter så läraren måste ha kontrollen i klassen, eleverna får inte ta över menar 

hon. Hon är också glad över de grupparbeten som sker i skolan. Oscar önskar sig mer lärarstyrd 

undervisning, för han behöver mer stöd i sin undervisning i det svenska språket.  

Gör skolan något för att olika klasser skall samarbeta med varandra?  

Sara tycker att något som gör att de träffas på ett naturligt sätt är att skolan de går i (skola A) har 

placerat skåpen så att de svenska eleverna och SPRINT-eleverna kommer i kontakt med 

varandra, de svenska eleverna läser också olika ämnen i samma korridor som dem vilket gör att 

de alltid stöter på varandra någon gång under dagen. Zebina berättar att eleverna från 

journalistprogrammet har intervjuat dem 2-3 gånger. Vid dessa tillfällen samlas de i en klass med 

eleverna från detta program och blir intervjuade av dem om lite olika saker, bland annat om deras 

resa till Sverige. Lailas erfarenhet av samarbete med svenska elever är att de har spelat teater 

tillsammans. Det handlade om FN och hon spelade expert från sitt hemland.  

Är det någon särskild person som betytt mycket för dig i Sverige? Kan du ge något exempel? 

Saras föräldrar är de personer som betyder mest för henne, de uppmuntarar henne till vidare 

studier och vill helst att hon ska lyckas i framtiden genom att skaffa sig en bra utbildning. 

Kompisarna har också betydelse för henne men föräldrarna är viktigast säger hon. Zebina tycker 

att hennes mamma är den person som betyder mest för henne i Sverige. Laila däremot berättar 

att människor har kommit och gått i hennes liv, de kommer och de går igen och de har alla 

lämnat spår efter sig. Hon känner sig väldigt ensam här i Sverige.  

Vem vänder du dig till i svåra situationer?  

Mina föräldrar, säger Sara. Zebina tycker att det är hennes mamma. Oscar vänder sig till sin 

pappa för att hämta stöd när han har svårt. Laila tycker inte riktigt att hon har någon som hon 

kan vända sig till. Hon beskriver det som att hon har lätt att skaffa kompisar , men svårt att 

släppa in någon riktigt nära. 
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 Vad betyder skolan?(Skolans roll i din framtid)  

Jättestor roll, säger Sara hon tänker bara på skolan. Zebina säger att hon vill som hennes 

kompisar, läsa på universitetet. Kompisarna läser på universitet nu, de började också som henne 

med att lära sig svenska språket. Laila tycker att skolan är ett ställe där man kan lära sig saker 

tillsammans, träffa kompisar, att man kan få bra betyg och bli glad av det. Oscar tycker att skolan 

i Sverige är det som han älskar mest för här har man roligt. 

Hur ser du på din framtid? 

Det som är viktigast i Saras framtid är att fortsätta med studierna efter skolan. Zebina säger att 

alla som kommer till Sverige, har drömmar med sig, och vill bli någonting. Hon tror att allting är 

möjligt bara hon vill det. Zebina ser sin framtid genom att ta sina studier på allvar. Laila säger att 

hon känner sig säker på att om hon bestämmer sig för något, så klarar hon av det. Hon känner en 

stor drivkraft i sig själv. 

 Vilka är dina mål på lång sikt?  

Sara vill bli läkare men om det visar sig vara för svårt tänker hon bli apotekare. Zebina har 

ungefär samma drömmar och vill läsa medicin, hennes mamma tycker att hon ska bli tandläkare. 

Laila säger att hon vill bli arkitekt men hon vet inte säkert. Oscar har klart för sig att han vill bli 

affärsman 

Hur mycket, i procent, anser du att det beror på dig själv om du kan nå dina mål och hur mycket beror på andra 

saker i din omgivning?  

Zebina säger att det till hälften beror på henne själv och till hälften på hennes mamma om hon 

kommer att uppnå sina mål. Laila däremot tycker att allt hänger på henne och en procent på 

chansen. Oscar säger att sjuttio procent hänger på honom och trettio procent på hans pappa. 

Är det något annat du vill säga, som du tycker att vi missat att ta upp? 

Zebina tycker att kvinnor har mycket rättigheter här i Sverige och att de får bestämma mycket 

själva vilket ger henne trygghet. 
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6.3 Analys av svaren från ungdomar som har nära anhörig i Sverige. 

Intervju med Sara, Zebina, Laila och Oscar. 

Hur upplevs skolsituationen och kontakten med svenskar?  

Det som är gemensamt hos ungdomarna är att de lär sig nya saker och träffar kompisar i 

skolan, vilket är av stort värde för deras tillvaro och välbefinnande. Något som förklaras av Mead 

och uppmärksammats av Cederberg, är att människan är en social varelse som inte existerar utan 

socialt sällskap. I det sociala umgänget som människan befinner sig i erhåller hon ett 

jagmedvetande och det är på dessa platser som hon lär sig tolka de signifikanta symboler som de 

andra eleverna använder sig av i sin kommunikation.74 Ingen av eleverna i studien kan ge några 

exempel på erfarenheter av att umgås med svenska vänner i skolan, något som annars skulle 

kunna bidra till deras erfarenhet av det vardagliga mötet i samhället. Det som är uppenbart är att 

de nyanlända eleverna är mycket nyfikna på sina skolkkamrater i gymnasiet men att få till ett 

närmare möte med svenska kamrater kommer att dröja ett tag till. 

Laila: - Vi umgås inte med, … för att vi inte samarbetar med varandra, vi har ingenting att göra 
med varandra, …, ah vi träffas fast vi känner inte varandra, skolan är typ två del SPRINT 
och gymnasiet och vi har ingenting och göra med , … 

V: - Men ni vill inte heller ..? 
Laila: - Jo vi vill varför inte, träffa andra människor  

 

Flera av ungdomarna berättar att de kommer att få träffa svenska kompisar när de börjar sina 

studier i gymnasiet och får svenska klasskamrater. Eleverna uppfattar det som att i den situation 

de befinner sig i just nu har de inte någon möjlighet att interagera och kommunicera med 

svenskar. Det är alltså först när de nyanlända blandas i samma klasser som svenska elever som de 

kan börja kommunicera vilket kan bidra till deras språkutveckling i svenska och möjlighet att lära 

sig skolans osynliga regler. För Laila har fritidsaktiviteter varit ett sätt att ta kontakt med svenska 

ungdomar. Detta upplever hon på sin Thaiboxning, hon beskriver att även om de inte blir nära 

kompisar har hon lärt sig lite olika saker i denna vänskap.  

 
V: Alla dina sportaktiviteter som du går på, har de gjort att du lär dig svenska bättre? 

Laila: Ja för att där pratar jag med typ en partner vi måste ha en partner att slåss sen pratar vi med 
varandra, det naturligtvis man får kompisar o sån därifrån inte så här nära kompisar med 
ändå vi hälsar och pratar om andra grejer också utanför sporten  

N: Menar du kompisar som man pratar samma modersmål eller? 
Laila: Nej, svenskar 

                                                 

74 Månsson, 1998, sid.154-167 
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Vilka faktorer i skolmiljön anser de underlätta studiegången? 

Det som eleverna är överens om är att de vill ha lärare som kan sitt ämne, ger läxor, tycker om 

sitt arbete och bryr sig om eleverna. Flera av dem uppfattar sina lärare som ovan. Oscar har inte 

samma uppfattning. Han tycker att lärarna inte ställer några krav alls på dem och att 

undervisningen inte är den bästa.  

I och med att alla elever som kommer i familj har gått i skolan i sitt hemland, kan de göra 

jämförelser i deras beskrivningar om skolan, med vad de har varit vana med sedan tidigare. Trots 

att det är mycket som är bra med det svenska skolsystemet skulle flickorna i studien ändå önska 

sig att en del av lärarna skulle vara mera tydliga och bestämda när det gäller disciplin och ordning 

i klassen. Något som de uppfattar som en bidragande faktor till en bättre kommunikation mellan 

elever och lärare. Detta belyser också Wigg i sin avhandling, att svenska skolorna är förslappat 

och eleverna inte visar respekt för läraren. Flickorna tycker att det i stort sett råder en god 

interaktion och kommunikation i skolan vilket hjälper dem i deras vardagsliv och deras möte i 

samhället i övrigt.  

Grupparbete och samarbete i klassen uppskattas av eleverna, de beskriver det som ett 

demokratiskt arbetssätt som också uppfattas som en bidragande faktor till en bättre förståelse. 

Flera av dem upplever lärarna som goda exempel för demokratin.  

Skolan har en ambition att ordna naturliga mötesplatser för eleverna. Ett sådant möte är vid 

skåpen och kan tolkas i form av gester som utbyts mellan eleverna från SPRINT och 

gymnasieeleverna, detta kan uppfattas i intervjun med Sara.  

S: Alltså vi brukar träffas, alltså, helatiden där, jag vet inte, det kommer att man pratar man hälsar, 

ja …(Sara) 

Detta kan bygga grunden för framtida kontakter och kommunikation mellan eleverna. En 

annan form av samarbete eleverna emellan är att gymnasieleverna från journalistikprogram har 

intervjuat dem. På en av skolorna har eleverna spelat teater tillsammans vid ett tillfälle. De här 

formerna av samarbete mellan klasserna är tydliga exempel på skolans vilja att bidra till ett 

närmare möte mellan eleverna, möten med goda grunder som kan bidra till en mer positiv 

gemenskap. Skolan möjliggör på så sätt att eleverna får chansen att anpassa sig i sin nya miljö, att 

de får möta varandra i ett kanske mer jämlikt läge, något som Mead förespråkar. Sara beskriver 

här detta samarbete 

 
N: Finns det något gemensamt för er alla, något aktivitet eller, fest till exempel eller, som ni måste 

träffas och jobba lite tillsammans,? 
S: Ja alltså vi jobbade med de som läser journalistik, vi jobbade med de vi skrev typ som artikel, de 

frågade oss, varför vi kom hit, sånt, sen skrev den, det blev som artikel, …  
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Flera av eleverna utrycker sin glädje över att det finns studiehandledning på modersmålet vilket 

gör det mycket enklare för dem att hänga med i olika ämnen. De tolkar det även som att skolan 

bryr sig om dem. Denna studiehandledning kan tolkas som något nödvändigt för eleverna under 

den tid som de fortfarande inte behärskar det svenska språket tillräckligt. De får då en möjlighet 

att kunna reflektera över sina studier och tolka innehållet för sig själva, vilket leder till att de får 

en relation mellan sina studier och det svenska språket. Studiehandledning är något som även 

Bunar tar upp vikten av i sin avhandling som ”en speciell form av modersmålets användning”75. 

Några andra faktorer som nämns av eleverna är bland annat; tillgång till bra lokaler, grupprum, 

undervisningsmaterial, datorer, skolmåltider, idrottshall och trevlig Caféteria.  

Känner de nyanlända att de får stöd för att gå i skolan? 

De som har kommit med sin familj beskriver att de hämtar sin kraft hos familjen. Något som 

även kommer fram i Fjällheds avhandling.  

S: mina föräldrar, de hjälper mycket men de säger att plugga, du ska ha en bra framtid, de alltså 

uppmuntrar mig, för att jag ska plugga,… 

En annan källa till stöd är att de har möjlighet att få kontakt med andra ungdomar som 

befinner sig i en liknande situation som de själva, med skolan som mötesplats. Vid dessa möten 

ges de möjligheter till att tolka sina upplevelser med stöd från sina tidigare erfarenheter något 

som även Cederberg belyser i sin avhandling. Eleverna har flera kompisar i skolan som kommer 

från samma land vilket bidrar till en naturlig gemenskap för dem. Då är det fler som kan dela med 

sig av erfarenhet från förr. Även detta uppmärksammas av Cederberg, den stora betydelsen som 

skolkamraterna har för de nyanlända eleverna. Men Laila beskriver en annan historia. Hon har 

både sin mamma och kompisar men ändå ingen att anförtro sig åt. Något annat som kan tolkas 

som stöd för att gå i skolan är att ungdomarna har en stor ambition att lära sig språket så fort så 

möjligt. Det är först då som de kan skaffa sig sin egen förståelse av omvärlden.  

Hur ser de på sin framtid? 

Ungdomarna har en stark ambition att klara sina studier i skolan för att nå sina framtidsplaner. 

Bra betyg som en förutsättning till vidare studier på universitetet är också viktigt för nyanlända 

elever. Detta uppmärksammas i Fjällheds avhandling, ungdomarna i hans studie ser sina 

framtidsmöjligheter genom studier. Alla ungdomarna i vår studie har stor tro på sig själva och 

räknar med att det till mer än femtio procent beror på dem själva om de når sina mål. Det som 

                                                 

75 Bunar, 2010, sid.71 



42 

 

tydligt framgår är att de får intryck av både varandra och sin omgivning i skolan vilket bidrar till 

en mer medveten planering inför deras kommande framtid.  

N: … ditt mål på sikt, din framtidsplan, …? 
Zebina: Framtid? jag tror att alla som kommer har drömmar med sig, att bli nånting och det är 

möjligt och det beror på att man kämpar o, … ja alltså mål är alltså ja vill välja natur och 
gå medicin …, min mamma hon tycker att jag bli tandläkare, …  
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7 Diskussion 

Studiens grundresonemang var att ta reda på hur några nyanlända elever upplever sin 

skolsituation och vad de anser vara av betydelse för deras framtidstro. Ungdomarna i studien 

upplever detta på något skilda sätt. Det förekommer hela tiden lite variation mellan 

respondenterna och vi är inte ute efter att generalisera deras åsikter. Det centrala som vi kommit 

fram till och som vi därför vill poängtera är att de nyanlända upplever det som svårt att få kontakt 

med svenska ungdomar. Innan det svenska språket behärskas, blir konversationen trög och det 

svårt att bygga relationer De umgås då hellre med landsmän eller med personer av andra 

nationaliteter i samma situation. Lärare som lyssnar på dem, ger dem av sin tid, är öppna och 

mottagliga för förslag hjälper dem i att stärka sin självbild. Studiehandledning på modersmålet är 

betydelsefullt för språkutvecklingen och borde ske ämnesvis. Skolan ses som demokratisk, men 

skolornas standard upplevs som mycket varierande sinsemellan och eleverna upplevs som 

odisciplinerade och respektlösa gentemot lärarna. Det som motiverar de nyanlända är viljan att bli 

självständig och ett bra liv i framtiden. De anser att det handlar om att kämpa, drivkraften är stark 

och kommer inifrån.  

Det mest markanta mellan de två intervjugrupperna är varifrån de hämtar sitt stöd. De 

ensamkomna hämtar sitt stöd från sin kontaktperson som de ser som sin förebild eller förälder, 

medan de som anlänt med familj hämtar stöd från familjen. En förutsättning för att den 

ensamkommande skall kunna känna stöd i sin kontaktperson är han/hon har ett genuint intresse 

för honom/henne som person, uppdatering i elevens vardag, pålitlighet och kunskap. En annan 

skillnad är att de som kommit hit tillsammans med sin familj är mycket mer kortfattade och 

försiktiga i sina uttalanden än de som kommit ensamma. Inte främst för att de har olika kön utan 

också för att grunden i deras liv är så totalt olika. De som kommit ensamma förväntas i högre 

grad vara vuxna och ta hela ansvaret för sin framtid och eventuell familj i hemlandet själva. Vi 

upplevde under intervjuerna att flera av ungdomarna kände av någon form av ensamhet här, 

oavsett sin bostadssituation. De ungdomar som blivit mest försvenskade, påtalade denna 

ensamhet. Dessa personer hade också mer eller mindre förlikat sig med ensamheten i Sverige. 

Som en av dem uttryckte; han blev mer och mer svensk för varje dag. Situationen kan för dessa 

ungdomar, enligt Mead, liknas vid att man inte kan börja kommunicera med människor från Mars 

utan att ha en föregående relation, det måste finnas ett samhälle av samma karaktär som ens eget 

för att man skall ha ett gemensamt intresse av att kommunicera i det. Man måste ha något att 

kommunicera om innan man kommunicerar. Alltså kan vi kommunicera med invånarna på Mars 
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om vi kan ingå i en social relation med dem. Utan en social process är varken tanken eller 

kommunikationen möjlig. Här kommer också en annan intressant aspekt in och det är 

behovsattityden, där var och en sätter sig in i den andres attityd efter att ha insett det ömsesidiga 

värdet det har för båda. Denna attityd är så stark att den kan överskrida gränser även då det råder 

fiendskap mellan grupper. Alltså kan man tänka sig hur det skulle vara att nödlanda på mars och 

finna några personer bland den stora massan som kommer från ens egen planet, eller från andra 

planeter, men befinner sig i samma situation som man själv befinner sig i på mars. I dem kan man 

både ha ett ömsesidigt, eftersom man är i samma situation, och ett gemensamt intresse av att 

kommunicera.76 Det är genom socialt samspel som vi bygger upp vårt medvetande. Genom 

interaktion lär vi oss hur andra ser på oss, och hur de andra ser på varandra och samhället. Det är 

när vi tar in i våra egna tankar, det vi lär oss av andra, som vi bygger upp vår självbild. Självbilden 

beskrivs av Mead som den enskilde varelsens organiserande av attityder gentemot sin sociala 

omgivning och sig själv ur omgivningens synpunkt. För att få ett värde är vi beroende av att bli 

bemötta och bekräftade av andra människor. Vi kan bara se oss själva på det sätt som vi blir 

sedda av andra.77 Basen för den sociala struktur som Sverige är, och som en demokrati kräver är 

definierad på olika sätt av olika personer. De tre varianter som tas upp av Mead är att man kräver 

av sig själv det man erkänner hos andra, att varje individ skall stå på samma nivå som alla andra 

eller den allmänna viljan i samhället. Vad gäller skolans mjuka förhållningssätt gentemot eleverna 

i form av demokrati och medbestämmande, upplevs det hos de nyanlända som en demokrati utan 

jämlikhet.78 Ungdomarna i vår studie har lämnat släkt och familj bakom sig, den sociala grupp 

som normalt ger individen skydd och normer att förhålla sig till. Denna grupp, som Mead kallar 

för den generaliserade andra,79 symboliserar det samhälle vi tillhör och som genom sin attityd 

mot oss gör att vi känner oss bekräftade och vet var vi hör hemma. Denna grupp utövar 

samtidigt kontroll över beteendet hos gruppens individuella medlemmar och indirekt bestämmer 

den hur den enskilda individen skall tänka och bygger upp personens karaktärsdrag. De som 

kommit med familj har en del av sin trygghet med sig men de har inte samma frihet att råda över 

sitt individuella beteende eftersom gruppens/den generaliserande andres/familjens kontroll ingår 

som en bestämmande faktor över individens tänkande. Varför han/hon kanske upplevs som mer 

kortfattad och återhållsam i sina uttalanden. En människa som lär sig ett nytt språk får också en 

ny själ. I och med att man intar det nya språket tar man också över attityden hos dem som 

                                                 

76 Mead, 1976, sid. 184-186 
77 Ibid, sid. 81, 110-111 
78 Ibid, sid. 202 
79 Mead, 1976, sid. 120 
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använder sig av språket. Det går inte att konversera utan att ha samma attityd och därmed blir 

man också en annan individ. Det är det som många känner osäkerhet och tveksamhet inför, är 

man beredd att släppa sina egna värderingar och vill man verkligen bli svensk.80 De ungdomar 

som börjar ta fasta på svenskars tankesätt och beteende blir, enligt Mead, annorlunda individer. 

Fast detta är ett ömsesidigt påverkande, människan har också själv påverkat samhället och 

omgivningen hon lever i när hon anpassar sig till det nya. Denna samhällsförändring är inte stor 

men tillräckligt stor för att människan ska vara benägen att vilja anpassa sig till den. Mer konkret 

kan denna ömsesidiga anpassningsprocess mellan individen och samhället, tänkas ske för att 

resultatet är väsentligt för individens fortsatta livsprocess.81 Slutligen vill vi bara nämna att vi 

tycker att skolan bör arbeta för att stärka elevernas självkänsla. För de ungdomar som inte har 

någon social gemenskap hemma, är behovet av att möta den i skolan desto större. Det är viktigt 

att inte osynliggöra, ignorera eller utesluta någon ur den gemenskap som andra har med varandra. 

Att bli avvisad är att lära sig att man inte är viktig för andra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

80 Mead, 1976, sid. 120, 121 
81 Ibid, sid. 158, 200 
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8 Konklusion 

Vår studie visar på några nyanlända ungdomars upplevelser av sin skolsituation och vilket 

bemötande de får i sin skolmiljö. Det symboliska språket; gester, blickar och ansiktsuttryck som 

svenska ungdomar sänder ut, kan hos de nyanlända i sina försök till att inleda en kommunikation, 

istället för att leda till en relation, leda till en känsla av att inte vara välkommen och i 

förlängningen att de inte är värda att lyssna på. Något som ökar elevernas studiemotivation och 

trygghetskänsla är motiverade lärare med en tydlig ledarroll, som inte bara lyfter upp demokratin 

utan också jämlikhetens värde. 

Vanliga frågor de nyanlända får är var de kommer ifrån och varför de kom hit. Vi har istället 

fokuserat på situationen här och nu och därför inte frågat om detta. En av våra respondenter 

uttryckte detta, precis när vi var klara med vår intervju och undrade om det var någonting 

personen ville tillägga: 

Marcus: Men ni har inte frågat någonting om hur kom jag hit och…varför jag kom just hit…? 
V: Är du besviken över det, hade du velat berätta? 

Marcus: Neej! 
N: Eller tvärtom, är du nöjd med att vi inte har frågat? 

Marcust: Neej….för det är väldigt intressant för alla…. och alla ska veta det och…(tystnad) 
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Bilaga 1 

Undersökning av nyanlända ungdomars anpassning i Sverige. 

Vi är två studenter på Uppsala Universitet som går sista terminen på 

lärarutbildningen. Vi ska därmed skriva en C-uppsats om hur nyanlända barn och 

ungdomar har kommit in i det svenska samhället. Syftet är att se vilka personer och 

aktiviteter som har hjälpt till att skapa trygghet och framtidstro för ungdomar, 

invandrare och flyktingar som anlänt till Sverige i början av 2000-talet? Frågorna 

som kommer att tas upp är bland annat; Hur upplevs Sverige och den nya 

tillvaron/skolan? Vad har varit betydelsefullt för tillvaron och lärandet? Hur skulle 

du beskriva mötet med förberedelseklass, skola, kamrater och lärare?  

Resultatet av vår undersökning kommer att vara anonym och skulle du senare 

komma att ändra dig kan du när som helst avbryta din medverkan. 

Om du är intresserad av att vara med i vår studie var vänlig och fyll i denna enkät 

så kommer vi att kontakta dig för en senare intervju. 

 

 

 

 

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta någon av oss. 

 

Viktoria Andersson                  Nahid Bakhshi 
Tel: 070-2869456               073-8544488 
viktoria.e.andersson@gmail.com            nahid93@hotmail.com 

 

 

 

 

 

mailto:viktoria.e.andersson@gmail.com
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Frågor: 

Namn____________________________________ 

Ålder______ 

Årtal när du kom till Sverige_____ 

Vilket land kommer du ifrån____________________ 

Vilken klass/inriktning går du nu__________________________ 

Vilken årskurs_________ 

Idrottar du_______ 

I så fall; vilken idrott__________ 

Vad har du för intressen____________________ 

Har du gått på förberedelseklass______ 

Hur länge_______ 

Vilka är dina planer för framtiden_____________ 

 

 

 

 

Tel:____________________ 

Mailadress__________________________________ 

 

Tel:____________________
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Bilaga 2 

Intervjuguide.  

Kom ihåg att ge följdfrågorna:  

–På vilket sätt? –Berätta mera! –Kan du utveckla? –Hur menar du? 

 

 Hur upplevs skolsituationen och kontakten med svenskar?  

Kan du beskriva hur det är att gå i skolan? (En vanlig skoldag)  
Vad gör ni när du umgås med vänner/svenska vänner?  
Sysslar du med några fritidsaktiviteter? (– Om inte, Vad gör du på din fritid?)  
Tycker du att dina fritidsaktiviteter bidrar till en bättre kommunikation med din omgivning? 
Hur vill du bli bemött? 
 

 Vilka faktorer anser de underlätta studiegången? 

Vad ger dig lust att lära? Hur upplever du lärarna(personalen på skolan)och hur skulle du önska 
att de var? 
Vilket sätt att arbeta på tycker du bäst om?  
Gör skolan något för att olika klasser skall samarbeta med varandra? 
Känner du att dina tankar och åsikter tas på allvar?  
 

 Känner de nyanlända eleverna att de får stöd för att gå i skolan? 

Är det någon särskild person som betytt mycket för dig i Sverige? Kan du ge något exempel?  
Vem vänder du dig till i svåra situationer?  
 

 Hur ser de på sin framtid? 

Vad betyder skolan för dig?  
Hur ser du på din framtid?  
Vilka är dina mål på lång sikt?  
Hur mycket, i procent, anser du att det beror på dig själv om du kan uppnå dina mål och hur 
mycket beror på andra saker i din omgivning?  
 
Något du tycker att vi borde tänka på i fortsättningen?  
Är det något annat du vill säga, som du tycker att vi missat att ta upp?  
 
 


