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Sammanfattning 

Fler och fler barn flyttar utomlands på grund av föräldrars arbete. Många av de flyttar med 

sina föräldrar i tidig ålder och förflyttningen sker under hela barn- och ungdomsåren. Av den 

anledningen ligger intresset i att undersöka detta fenomen. Syftet med denna studie var att 

undersöka svenska elever som av olika anledningar studerar på svenska skolan utomlands och 

framförallt undersöka de bakomliggande faktorer vid val av skola. Samt vilka erfarenheter dessa 

elever har på den svenska skolan bortom Sveriges gränser. Under denna undersökning befann jag 

mig på plats vid en skandinavisk skola i Europa. Den metod som användes under studien var 

halvstrukturerad intervjuguide med den fenomenografiska ansatsen. Sammanlagt intervjuades 

fem elever med olika skolbakgrunder. Utgångspunkten för resultat och analys har utgått från att  

dela in materialet i olika kategorier för att beskriva fenomenet som ter sig på olika sätt för varje 

individ. Dessa beskrivningskategorier innehåller underordnade kategorier som presenteras under 

kapitlet resultat och analys. De skilda överordnade beskrivningskategorierna är elevers upplevda 

motiv till att läsa vid skandinavisk skolan, elevers erfarenheter vid att läsa vid en skandinavisk 

skola, elevers erfarenheter samt attityder till livet som utlandssvensk och integration. 

Diskussionen innehåller material från empirin som framställs med tidigare forskning. 

 

Nyckelord: 

Fenomengrafi, upplevelser, integration, segregation, utlandsstudier, erfarenheter, 

mångkulturalitet, tillhörighetskänsla och third culture kids.   
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1. Bakgrund  

      

Svenska diplomat- och ambassadör föräldrar arbetar kontinuerligt i olika länder och bosätter sig 

på så vis i olika områden med sina familjer. Många av dessa har barn i familjen som behöver gå i 

skolan samtidigt som föräldrarna utför sitt arbete. Dessa barn flyttar ständigt runt med sina 

föräldrar och får därmed en brokig utbildningsbakgrund med sig.  

Studien ska besvara frågor kring elevers upplevelser av att läsa vid den svenska skolan 

utomlands.  Svenska skolor utomlands lyder under svensk skollag och jag gör min VFU vid en 

skandinavisk skola utomlands. Den stora skillnaden mellan skolor i Sverige och den svenska 

skolan utomlands är att de skandinaviska och flera främmande språk talas. Samt att svenska 

gymnasiet inkluderar elever från alla nordiska länder som får undervisning på svenska. Men dessa 

elever undervisas på sitt modersmål ända fram till gymnasiet. Under gymnasiet måste alla elever 

som väljer att gå på den svenska gymnasieskolan studera på svenska.  

Elevers socioekonomiska bakgrund flertalet ur den högre medelklassen präglar skolan. Skolan 

tillämpar en avgift per termin och ytterligare avgifter tillkommer för internat. Detta begränsar 

vilka elever som har möjlighet att studera här pågrund av ekonomiska begränsningar1. Det blir 

därför intressant att studera den elevgrupp som läser vid skandinaviska skolan, eftersom avgifter 

för undervisning och internat begränsar vilka som kan studera vid skolan.  

Studien ska även besvara vilka positiva och negativa aspekter det finns av omväxlingen i 

skollivet som kan påverka dessa elever. Studien kommer behandla motivet bakom val av svenska 

skolan och varför de inte väljer den lokala skolan. Fokus ligger på hur elever uppfattar sig själva 

och den svenska skolan utanför Sveriges gränser.  

 

Tyngdpunkten ligger på hur skolgången upplevs av utlandsbebodda svenskar som väljer att gå 

i svenska skolor i det landet de befinner sig i. Här är det viktigt att undersöka elevers upplevelser 

av att studera vid den svenska skolan utomlands samt hur eleverna uppfattar sig själva genom att 

befinna sig i två olika kulturer. Detta kan påverka elevers förhållningssätt i hemmet och ute i 

samhället pågrund av att flera olika språk talas och olika kulturer blir en del av vardagen. Syftet 

innehåller även elevers resonemang kring att välja svenska skolan och inte den lokala.  
 
 
 
 
 

                                                 
1 Rektorn, 1/10-2014 



2. Litteraturöversikt   

Litteraturöversikten kommer innehålla två delar. Den första delen behandlar tidigare forskning 

och den andra delen behandlar det teoretiska perspektivet som jag kommer utgå ifrån för denna 

studie.  

2.1 Tidigare forskning 

Historiskt perspektiv  

Historiskt sätt har internationella skolor existerat sedan 1960- talet då antalet uppskattades till 60. 

Mellan åren 1960-1980 har utvecklingen ökat drastiskt. Dagens internationella skolor består av en 

mer inkluderande mångfald än tidigare. Denna förändring kan kopplas till att det industriella 

samhället har vuxit fram i utvecklings länderna samt att individrörligheten bland affärsmän till 

olika länder har ökat2. Denna mångfald både kulturellt och språkligt gör skolorna mer intressanta 

och attraktiva för människor som vill söka sig utomlands. Det interkulturella utbytet i skolsfären 

blir lockande för både lärare och föräldrar vid val av internationella anstalter3. Enligt European 

Council of International Schools (ECIS) och The International School Services Directory of 

International Schools (ISS) finns det idag 850 skolor i 90 länder. Dessa skolor är utspridda över 

hela världen4.  

Internationella skolan uppfattas på olika sätt. En uppfattning är att dessa skolor erbjuder 

privat, selektiv och oberoende utbildning för människor med god socioekonomisk bakgrund. Ett 

annat sätt kan relateras till att uppkomsten av internationella skolor beror på globalisering och 

utveckling av arbetsmarknaden som överskrider nationsgränserna exempelvis FN5.  

Maurice Carder6 hävdar att utvecklingen av dessa skolor beror på framväxten av rörlighet över 

gränserna, den internationella arbetssektorn samt militära styrkorna. Andra faktorer för 

utvecklingen är familjeprofiler med föräldrar som är diplomater eller missionärer. Carder 

beskriver främst det amerikanska initiativet och menar att det fanns en förväntan om att dessa 

skolor skulle präglas av samma läroplan, lärare och förvaltare från det landet undervisningsspråk 

är ifrån7.   

                                                 
2 Mejía, Anne- Marie de: Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite Bilingual 
Education. 2002 Sidan 15 
3 Ibid. Sidan.16 
4 Ibid. Sidan.15 
5 Ibid. Sidan.14 
6 Citerad i: Mejía, Anne- Marie de: Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite 
Bilingual Education. 2002 
7 Ibid. Sidan.14 



Internationella skolor med enspråkig undervisningsform kan ha elever med olika nationaliteter 

men bara ett officiellt språk används i skolan och undervisningen. Men de internationella 

skolorna som har två eller flerspråkig undervisning ger eleverna möjlighet  att lära sig andra språk 

och lära känna fler kulturer än den egna. Detta ger även möjlighet till de elever som tillfälligt 

befinner sig i skolan att lära sig språket som tillhör det bebodda landet8. Även om alla språk som 

talas i skolan inte tillhör elevens språk, bekantar eleven sig med dessa språk som dagligen 

genomsyrar den miljö eleven befinner sig i9. 

Kravet som ställs på dessa skolor av både föräldrar och elever handlar om att undervisningen 

och kunskaperna som förmedlas till eleverna skall vara allmänt lämpade till användning på ett 

internationellt plan. Samtidigt ska det finnas en länk som leder eleverna till deras egen kultur. 

Denna länk är viktig för de elever som skall återvända hem igen10. Elever som återvänder hem 

upplever första perioden av återvändandet som en kulturchock och har svårigheter med att 

anpassa sig till det nya systemet11. De återvändande eleverna som befinner sig i en skola under en 

kortare period än tre år måste anpassa sig till den nya miljön12.  

Internationella skolor  

Internationella skolor utomlands kan sägas fylla funktionen att systematiskt beskriva vilka barn 

det är som väljer att gå på dessa skolor samt hur barnens bakgrund ser ut, enligt Ann- Catherine 

Wagner som har undersökt funktionen av internationella skolor utomlands. Den systematiska 

beskrivningen ligger sedan i grund för en jämförelse med den nationella skolan. 13  

Dessa elever är isolerade ifrån den värld som existerar utanför den internationella 

omgivningen de befinner sig i, och förknippas med utländska myndigheter. Det medför sig att 

ingen interaktion sker med det bebodda landets utbildningsmyndighet. Elever som bor på 

internat har begränsade tillgångar till de utomstående och har enbart relationer via skolan. Allt, 

vad gäller det sociala livet utspelar sig i skolan och via skolan. En annan faktor som påverkar och 

försvårar interaktionen är skolåret och upplägget av terminer som skiljer sig enormt ifrån 

varandra i varje land. Detta i sig leder till att de internationella och lokala eleverna inte kan skapa  

en relation. Något som lärs in och blir en del av de internationella elevers identitet är att de tillhör 

en avvikande grupp som kontinuerligt står utanför normen. Därför blir den sociala verkligheten 

en stor del av identitetsskapandet14.   

                                                 
8Mejía, Anne- Marie de: Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite Bilingual 
Education. 2002, Sidan. 16 
9 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm 
10 Mejía, Anne- Marie de: Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite Bilingual 
Education. 2002, Sidan.17 
11 Ibid. Sidan.16 
12 Ibid. Sidan.17 
13 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm 
14 Ibid 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm
http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm


"Internationell anda" som Wagner beskriver baserar sig på aktiviteter inom skolans ramar men 

inkluderar även skolresor och undervisning i skolan som stärker en tillhörighetskänsla till den 

egna gruppen. På så sätt lär eleverna sig att de tillhör en vis "elit" grupp med el ever som har 

samma skolbakgrund15.  

Skolstrategier  

Skolstrategier för val av skola har forskats av olika utbildningssociologer. Håkan Forsberg är en 

av de som behandlar en studie av Sharon Gewirtz, Stephen J Ball och Richard Bowe. Denna 

studie omfattar interaktionen mellan föräldrars inflytande på skolvalet och skolors attraktion i 

Storbritannien. Utbildningssociologerna hävdar även att en förändrig har skett där skolor väljer 

nu mera att ta emot elever som har det mindre svårt med inlärning istället väljer man att ta emot 

elever som är mer motiverade och självgående. Fokus ligger på ha ambitiösa elever och skolans 

image är det viktigaste. Detta leder till segregation, där samma typer av elever hamnar på samma 

skola medan de som har begränsad socioekonomisk bakgrund inte får möjligheten att gå på en 

sådan skola16. En annan sociolog som har forskat skolstrategier och faktorer bakom val av skola 

är Agnes van Zanten.  Zanten har i sin forskning fokuserat på utbildningssystemet i Frankrike. 

Hon hävdar att det förekommer olika sociokulturella skillnader som ligger i grund för skolval. 

Beroende på vilken samhällsklass och skolresultat eleven har hamnar hen i den enskilda skolan17. 

Third culture kid 

Denise A. Bonebright har skrivit en vetenskaplig artikel med titeln "Vuxna tredje kultur barn: 

HRD utmaningar och möjligheter". Författaren väljer att använda benämningen "tredje kultur 

barn" (third culture kid- förkortning TCK) när hon beskriver barn som förflyttas under sin 

uppväxt på grund av olika faktorer såsom föräldrars arbete. TCK benämns även som "globala 

nomader" och delas i fyra olika grupper som beskriver skälet till att föräldrarna bor utomlands. 

Dessa grupper är (1) militära föräldrar, (2) diplomat föräldrar, (3) företagande föräldrar eller (4) 

barn som har föräldrar i mission arbete18. 

Begreppet "tredje kultur(third culture)" grundades på 1960- talet av två sociologer vid namn 

John och Ruth Hill Useem. Den första kulturen menade de, var den icke- västerländska kulturen, 

andra kulturen är den amerikanska kulturen och tredje kulturen är den kultur som man skapar 

beteendemönster, inlärning sker och överförs eller när man blir en del av samhället. Useem och 

Useem har en forskningsstudie om amerikaner som bor och arbetar i Indien och menar att TCKs 

värld och den kulturella värld de befinner sig i, således vant sig vid kan förändras över en natt19. 

                                                 
15 Ibid 
16 Forsberg, Håkan- Kampen om eleverna- Skolstrategier och symboliska tillgångar bland Stockholms 
gymnasieskolor. 2010, Sidan 3-4 
17 Ibid. Sidan 4-5 
18 Bonebright, DA- Adult third culture kids: HRD challenges and opportunities. 2010, Sidan 353 
19Ibid Sidan 352 



Bonebright menar att dessa barn har mer gemensamt med barn som är i samma situation än 

andra barn från sina "hem länder". Eftersom dessa barn växer upp i olika kulturer erfarar de inte 

känslan av att tillhöra en viss kultur20. Barnen som går i dessa internationella skolor blir uppväxta 

med att de tillhör en annan grupp som utmärker sig. Genom de ständiga förflyttningarna får 

barnen en brokig uppväxt och begränsad "vänskapskrets" och måste lära sig att upprätthålla 

kontakt med sina vänner och familj som de förts bort ifrån. Fysiska avståndet i det sociala livet i 

sig leder inte till några problem, då dessa barn lär sig detta systematiskt i ett tidigt skede21. Dessa 

barn saknar en känsla av tillhörighet. När de befinner sig i sitt "hemland" anses de vara avvikande 

från normen och i det landet de bor i anses de vara "invandrare" eller någon som inte tillhör den 

kulturen. Upplevelser och erfarenheter påverkar TCKs framtida planer i vuxen ålder. I en enkät 

gjord 2001, uttryckte många TCK sina önskningar genom att vilja fortsätta resa vidare, lära sig 

främmande språk, arbeta eller vara volontär i internationella organisationer. Vad gäller utbildning 

väljer oftast TCKs utbildningar som är internationella och kan arbeta i olika delar av världen22. 

Vidare hävdar Mikael Börjesson att elever som har en utländskutbildning oftast fokuserar sig på 

att göra karriär i internationella myntigheter och organisationer. Börjesson som har undersökt 

svenska elever i Frankrike menar på att elever som befinner sig i Frankrike vill stadga sig där och 

är skeptiska mot ett liv i Sverige och den svenska arbetsmarknaden23. 

Många TCK återvänder till sina hemländer för att få en högre utbildning. Det kan resultera 

med blandade känslor som sorg, ensamhet, förlust men även en omvänd kulturchock som kan 

dyka upp på grund av att vilja anpassa sig till sitt "hemland". Känsla av marginalisering är något 

många av dem känner och det är det som kan leda till ensamhet och svårigheter till att anpassa 

sig till högskolan/universitet. Detta, eftersom man inte har blivit en del av hemkulturen och 

känner ingen samhörighet med studenterna.  Som tidigare nämnts väljer dessa individer 

akademiska utbildningar som kan stödja internationella relationer, verksamheter mm24.  

 Deras levnadssätt som barn påverkar även deras liv i vuxenålder. Dessa "barn" väljer oftast 

att arbeta internationellt och känner ingen "hemma" känsla någonstans. Det blir svårt för de att få 

en tillhörighets känsla till sitt hemland eller människor därifrån eftersom de inte har upplevt sitt 

hem, sin kultur och sina landsmän. Därför är det lättare för de att anpassa sig till olika kulturer 

och språk kontinuerligt än att flytta tillbaka till sitt hemland och inte känna någon tillhörighet 

någonstans. Börjesson har undersökt utlandsfödda svenska elever och elever som är födda i 

Sverige. Båda grupperna är ense om att den internationella aspekten skapar en större inblick i 

andra kulturer och nationaliteter. Genom att ha en internationell skolbakgrund utvecklas man 

som människa och kan sätta sig i olika situationer samt ändra sitt sätt att agera och tänka 

                                                 
20 Ibid. Sidan 351 
21 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm 
22 Bonebright, DA- Adult third culture kids: HRD challenges and opportunities. 2010 Sidan 355 
23 Börjesson, Mikael- Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska 
studenter i Paris och New York. Pedagogiska institutionen, 2005, Sidan 192 
24 Ibid. Sidan 356 

http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm


beroende av motparten. Men samtidigt leder det till att man börjar fundera kring sin egen 

nationalitet och moderland25 för att finna sin egen nationalitet och tillhörighetskänsla. 

Det som tidigare har forskats behandlar framväxten av internationella skolor samt 

bakomliggande orsaker till framväxten. Forskning har även gjorts utifrån olika länder såsom 

Frankrike och Storbritannien. Men det som inte har forskats är elevers upplevelser vid den 

enskilda "internationella" skolan. Grunden till denna studie ligger i att undersöka svenska elevers 

upplevelser vid svenska skolan utomlands. Om man utgår ifrån tidigare forskning är det svårt att 

finna forskning om svenska skolor utomlands. Av den anledningen blir det också mer intressant 

att studera den svenska skolan och svenska elevers upplevelser.  

2.2 Teoretiskt perspektiv 

Kvalitativ metod ligger till grund för denna studie. Resultatet av studien analyseras ur den 

fenomenografiska ansatsen som innebär att beskriva egenskaper och utformning av fenomenet26. 

Denna metod har tre olika traditioner hermeneutik, etnografi och fenomenografi. Av dessa 

traditioner kommer fenomenografiska ansatsen ligga i grund för denna studie. Fenomenografi 

beskriver hur människor uppfattar omvärlden samt individens upplevelser om ett specifikt 

område. Kvalitativ metod innehåller två ordningar och fenomenografin är andra  ordningens 

perspektiv. Det första ordnings perspektivet tar upp det som behandlar fakta medan andra 

ordningens perspektivet fokuserar sig på någons upplevelser27.  

Den fenomenografiska ansatsen lanserades av en forskningsgrupp som kallas för Inom-

gruppen. Denna grupp var verksamma vid Göteborgs universitet vid den pedagogiska 

institutionen28. Fenomenografi besvarar de forskningsproblemen i pedagogik som behandlar 

människors uppfattningar29.   

Termen fenomenografi introducerades 1981 av Ference Marton som består av två 

sammansatta ord. Fenomen kommer från grekiskans phainomenon som betyder "det som visar sig" 

och grafia "beskriva i ord eller i bild". Utifrån dessa två ord kan vi konstatera att fenomenografin 

beskriver "det som visar sig i olika skepnader". Fokus ligger inte på hur fenomenet i sig är i 

verkligheten utan hur detta uppfattas eller avspeglar sig för den enskilda individens medvetande30.  

En sammanfattning av fenomenografin kan beskrivas som förklaringar av fenomen som visar 

sig annorlunda för människor. För att utveckla kunskap om världen måste människan förstå och 

handskas med en komplicerad värld. Innebörden av denna kunskap är vad fenomenografin riktar 

                                                 
25 Börjesson, Mikael- Transnationella utbildningsstrategier vid svenska lärosäten och bland svenska 
studenter i Paris och New York. Pedagogiska institutionen, 2005, Sidan 231 
26  Larsson, Staffan- Kvalitativ analys- Exemplet fenomenografi. 1983, Sidan.7 
27 Ibid. Sidan.12 
28 Ibid. Sidan 12 
29 Ibid. Sidan 13 
30 Alexandersson, Mikael- Metod och medvetande. Kompendiet- Göteborg, 1997 s, 69 



sig in mot. Människans kunskap är enligt fenomenografin uppbyggd ifrån erfarenheter och 

uppfattningar.  

"Begreppen uppfattning och erfarenhet används för att beteckna karaktären hos detta 

meningsskapande och innebörden i detta skapande, vilket utgör grunden för 

människans kunskapsbildning"31. 

Bearbetning av fenomenografiska ansatsen sker i "kvalitativ analys". Genom att göra 

bearbetningen skall olika kvalitativ skilda kategorier hittas där olika uppfattningar kan placeras. 

Dessa kategorier är underlag för hur ett fenomen uppfattas på olika sätt bland människor. Sättet 

att uppfatta och uppleva fenomenet kan vara föränderlig. När en sådan förändring sker kallas den 

för kvalitativ förändring. Denna förändrig sker endast via förändring av uppfattningar och byte av 

kategori32.  

Fenomenografin betonar relationen mellan människan och världen som förändras genom våra 

uppfattningar och erfarenheter. När sammanhanget och interaktionen förändras ändras även 

relationen. Det leder till att uppfattningar och erfarenheter kan förändras över tid. Genom denna 

förändring får människan nytt kunskap och ser världen med nya ögon33.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
31 Ibid. s, 69 
32 Larsson, Staffan- Kvalitativ analys- Exemplet fenomenografi. 1983, s, 20 
33 Alexandersson, Mikael- Metod och medvetande. Kompendiet- Göteborg, 1997 s, 70 



3. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka svenska gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av att 

studera och leva i utlandet samt deras attityder till svenska skolan i utlandet.  

3.1 Frågeställningar 

1. Varför väljer dessa elever att gå på svenska skolor istället för det bebodda landets lokala 

skolor?  

2. Hur upplever dessa elever svenska skolan utomlands?  

3. Vilka attityder har dessa elever till utlandsvistelsen och hur ser de sig själva i den nya ku lturen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. Metod   

Denna uppsats studerades på en djupare plan vid en skandinavisk skola i Europa. All 

datainsamlig och genomförande av intervjuer gjordes vid samma skola. Det är viktigt att befinna 

sig på plats för att få en god, fungerande interaktion med eleverna som är respondent gruppen. 

Detta underlättade för mig att få ett inifrån perspektiv under min studie i denna skola. Studier 

utomlands för dessa elever ser olika ut. Vissa av eleverna har endast gått i skolan i den aktuella 

skolan medan andra har en skolbakgrund både från Sverige och andra länder. Det var viktigt att 

ha det i åtanke vid formulering av mina intervjufrågor. 

4.1 Intervju som metod 

Det är viktigt att göra en åtskillnad mellan kvalitativa och kvantitativa insamlingsmetoder. Den 

först nämnda insamlingsmetoden ligger i grund för denna studie. Denna metod handlar om att 

samla in information om hur fenomenet upplevs.  Ett begrepp som används inom kvalitativa 

intervjuer är "livsvärld". Livsvärld beskriver intervjuade individens värld av upplevelser och inte 

hur saker och ting är, fakta är inte relevant. Skillnaden mellan dessa två insamlingsmetoder är att 

kvalitativa metoden beskriver upplevelser av ett fenomen medan den kvantitativa behandlar hur 

något faktiskt är och hur ofta någonting ter sig 34.  

Esaiasson delar in intervju i två kategorier. Han hävdar att samtalsintervjuer handlar om att ha 

en interaktion med den intervjuade via öppna frågor utan predestinerade svar. Vidare hävdar han 

att fasta frågor kan undersökas genom en mall om en frågeundersökning struktureras. Dock är 

skillnaden att det redan finns predestinerade svarsalternativ som intervjuarna måste välja bland35. 

Vidare beskriver Monica Dalen dessa som strukturerad och ostrukturerad intervjuguide. 

Strukturerad intervjuguide går ut på att genomföra en intervju med fast frågor och några 

svarsalternativ som intervjuade kan välja mellan. Ostrukturerade intervjuguiden utgår ifrån att det 

inte finns fasta frågor utan frågorna ställs fritt. Intervjuaren kan även ha halvstrukturerad 

intervjuguide och detta behandlar en guide med huvudteman som bryts ner i underteman. Utifrån 

svaren formuleras följdfrågorna under intervjun36. Strukturerade frågor kan även användas för att 

föra tillbaka samtalet till den ursprungliga frågan och ha kommandot. En strukturerad 

intervjuguide leder till att man får direkta och konkreta svar men det kan även leda till att 

intervjun blir väldigt styrd och ökad svårighet för att ställa följdfrågor37.  

Av den anledningen är det viktigt att forma intervjuguiden utifrån "tematiska frågor" och följa 

                                                 
34 Dalen, Monica- Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2007 s, 9-11 
35 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Norstedts Juridik AB. Stockholm, 2007 s, 259  
36 Dalen, Monica- Intervju som metod. Gleerups Utbildning AB. Malmö 2007 s, 9-10 
37 Bergström, Ylva. Föreläsning "Intervju som metod", 2014-09-11  



upp frågorna med "uppföljningsfrågor"38. För att ge intervjun ett flyt och mer naturlig process 

bör forskaren identifiera huvud- och underteman. Syftet är att beskriva och förstå de centrala 

teman som den intervjuade upplever och förhåller sig till39. Därför är det viktigt att tänka på 

ordval och fackspråk som inte leder den intervjuade till andra språk än det tänkbara. Om 

intervjun innehåller allför många akademiska ord och svåra ordval kan det tendera till att halva 

intervjun går åt att förklara frågorna. Av den anledningen är det även viktigt att ställa korta frågor 

som leder till långa svar40. Kvalitativa insamlingsmetoden användes för denna studie under 

datainsamling om hur den intervjuade personen upplevde och beskrev ett fenomen41, som i 

denna studie behandlade uppfattningar om hur utlandsbebodda svenskar upplever den svenska 

skolan i utlandet men även svar och upplevelser på följdfrågorna 

En viktig ståndpunkt är att exkludera förväntningar och fördomar kring informanternas svar. 

Informanternas uppfattningar och upplevelser skall stå i centrum för att kunna ta fasta på  deras 

tankevärldar42. I analysen är det viktigt att hitta en balans mellan forskarens och informantens 

uttalanden. Vid användning av citat bör forskaren utmärka det och beskriva syftet med citaten43. 

En annan aspekt är att försöka hålla tidsramarna44. 

4.2 Urval 

Vid urval av informanter är "centralitet" ett betydelsefullt begrepp. Med begreppet pekar man ut 

de viktigaste informanterna som är relevanta för intervjun. Det är viktigt att urvalet sker stegvis 

och koncentreras på det väsentliga för studien45.  

 Om undersökningen enbart utgår ifrån en homogen grupp kan det försvåra variations aspekt 

och det undersökta intresset kan komma att inte nås. Samtidig kan inte variationsbredden under 

intervjun vara allt för stor eftersom det tenderar att bli svårt att hantera innehållet. Därför är det 

viktigt att hitta en balans mellan dessa två faktorer som kan påverka studiens framfart 46. Samtidigt 

menar Larsson att "obundet slumpmässiga" individer för intervjun kan resultera med likadana 

svar. Om man tar avstånd från detta och aktivt väljer vissa grupper skapar det en större chans att 

få olika uppfattningar om samma fenomen47.  

                                                 
38 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Norstedts Juridik AB. Stockholm, 2007 s, 298 
39 Bergström, Ylva. Föreläsning "Intervju som metod", 2014-09-11 
40 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Norstedts Juridik AB. Stockholm, 2007 s, 298 
41  Ibid. s,286  
42 Esaiasson, Peter med flera- Metodpraktikan, konsten att studera samhälle, individ och marknad. 
Norstedts Juridik AB. Stockholm, 2007 s, 291 
43 Ibid. s, 310 
44 Ibid. s, 302 
45 Ibid. s, 291 
46 Alexandersson, Mikael- Metod och medvetande. Kompendiet- Göteborg, 1997 s, 74 
47 Larsson, Staffan-  Kvalitativ analys- Exemplet fenomenografi. 1983, s, 29 



Av den anledningen var det viktigt för studien att innehålla en relevant variationsbredd av 

elever för att kunna använda data för denna studie. Eleverna som deltog i studien var elever som 

enbart har gått i den svenska skolan utomlands samt elever som har en bakgrund både från 

Sverige och andra länder. Anledningen till att dessa elever valdes berodde på att studien på så vis 

kom att innehålla ett bredare perspektiv och upplevelser. Elever med annan utbildningsbakgrund 

än elever som endast har studerat vid svenska skolan utomlands undersöktes också för att studien 

inte skulle vara ensidig och således få mer inblick i elevers syn på den svenska skolan bortom 

Sveriges gränser. 

 

     Valet av den specifika europeiska skolan utgick ifrån studiens grundläggande syfte och för att 

få ett relativt realistiskt resultat. Studien skedde rum i en skandinavisk skola i ett europeiskt land 

med tyngdpunkt på svenska. Inom skolans ramar existerar andra språk än de skandinaviska 

språken. I grundskoleutbildningen används olika läroplan utifrån de skandinaviska sektionerna 

men detta förändras på gymnasiet, då alla som väljer att studera på denna skola under gymnasiet, 

måste ha den svenska läroplanen och utföra sin gymnasiala utbildning på svenska. Vidare finns 

det även en sektion som tillhör den lokala befolkningen och landets språk talas. Länge har skolan 

bara stått under namnet skandinavisk men har just nu även en lokal sektion inkluderat.  

Det finns ett internat på skolan som är tillgängligt både för de skandinaviska och lokala eleverna 

samt lärare och annan personal. Ekonomisk begränsade möjligheter har skapat en homogen 

grupp eftersom endast barn från välbärgade familjer får möjlighet att studera på skolan. Detta, för 

att skolan tillämpar en hög årsavgift per elev. Av de aspekterna var det extra viktigt att undersöka 

just elever som befann sig på denna skola. 

4.3 Genomförande och material 

Det finns flera faktorer som påverkar intervjusituationen. En faktor är att man måste tänka över 

tid och plats för att den intervjuade ska känna sig bekväm. Det ska inte vara hemmaplan för 

intervjuaren men platsen måste vara tillämplig för att utföra en intervju48. Viktigt är också att den 

intervjuade får tid att tänka över frågorna och utveckla sina tankegångar i lugn och ro. Alltså, är 

det intervjuarens kompetens som spelar roll här. En annan faktor är att språket  som intervjuaren 

använder måste vara normaliserad i relation till den intervjuade. Om den intervjuade inte begriper 

språket som används kan hen formulera sina svar i tro om att intervjuaren vill höra precis det 

svaret som ges. Den tredje faktorn är hur dessa intervjuer utförs. Beroende på om man vill 

intervjua enskilt, par eller grupp kan resultaten bli väldigt olika. Om man väljer att göra 

par/gruppintervju kan detta leda till att de intervjuade anpassar sig till varandra, opersonliga och 

detta kan leda till en ytlig intervju som försvårar för intervjuaren49. Intervjuerna inför denna 
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studie utfördes enskilt och inte i par eller grupp, samtidigt som ovanstående faktorer togs till 

hänsyn. 

För att utföra intervjuerna användes ett par olika material under datainsamlingen. De som 

användes under intervjun var en mobiltelefon som användes för att spela in intervjuerna. Utöver 

mobiltelefonen användes anteckningsblock och pennor, för att kunna skriva ner stödord och 

formulera uppföljningsfrågor samt punkta ner extra viktiga uttalanden som låg i grund för 

transkriberingen.  

4.4 Databearbetning och analysmetod  

Efter intervjuerna transkriberades de inspelade data. Man kan lyssna på intervjun flera gånger 

men för att fånga de viktigaste och relevanta delarna bör man skriva ner intervjun ordagrant. 

Sedan kan man återgå till lyssnandet för att kontrollera att all viktig data har skrivits ner50. Under 

analysen kommer intervjuerna utgå ifrån fallbeskrivningar. Fallbeskrivningar handlar om att 

sammanfatta varje intervju för sig51. Dessa sammanfattningar skall sedan ligga i grund för ett 

övergripande mönster för kategorisering52. 

Analysen måste fånga in variationen bland informanternas uppfattningar. För att fånga i olika 

uppfattningar och kategorier bör läsning och reflektion genomsyra studien53. Vidare hävdar 

Larsson att intervjuerna bör skrivas ut för att underlätta inläsning och genomförande av en 

detaljerad analys. Att enbart lyssna på bandspelaren eller anta att allt som har sagts "fastnar" i 

minnet räcker inte hela vägen för en detaljerad analys54. 

En annan viktigt aspekt för mig var att skriva ner tankar och intryck direkt efter intervjun för 

att inte glömma det. Respondentgruppen var elever och deras upplevelser och erfarenheter.   

4.5 Validitet och reliabilitet  

Inom fenomenografiska studier handlar validitet om att forska kring det studien behandlar. 

Validitet betyder giltighet och kan kopplas till frågeställningen samt det undersökta objektet. 

Däremot beskriver reliabilitet studiens tillförlitlighet. Det vill säga att resultatet skall kunna 

omprövas men återigen ge samma resultat som i tidigare skeden55.  

I denna studie handlade validiteten om elevers attityder och upplevelser. Samt att kvaliteten på 

studien utformades med en detaljerad intervjuguide i grund för reliabilitet.   
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55 Uljens, Michael- Fenomenografi- forskning om uppfattningar. Studentlitteratur. Lund, 1989 s, 55 



4.6 Etiska hänsynstaganden 

Det fanns flera viktiga etiska aspekter som jag var tvungen att ha i åtanke utifrån min studie då 

intervju var metoden för mitt arbete. Jag använde intervjuer för att få svar på min 

huvudfrågeställning men även de andra frågeställningarna. Utifrån intervjumomenten ställdes 

etiska krav på mig, då informationskravet måste vara tydligt. Detta går ut på att forskaren måste 

informera den intervjuade om forskningen och vad denna forskning handlar om. Med andra ord 

måste forskaren berätta om den aktuella forskningens syfte till de berörda. Forskaren ska även 

informera om villkor och uppgifter den intervjuade har under projektet56.  

 Nyttjandekravet som ställdes, handlar om att detaljerna förklaras för den intervjuade och man 

informerar tydlig att inget av det som sägs förs vidare från mig till olika institutioner och 

organisationer. Det är viktigt att påpeka att all material som jag samlar enbart används för syftet 

som jag har nämnt och det jag och den intervjuade har kommit överens om. Informationen och 

uppgifterna till den enskilda personen används enbart för denna studie och kommer inte säljas 

vidare till andra företag57.  

 Ett annat krav var samtyckeskravet. Detta krav går ut på att hen inte bara har sitt samtycke 

för deltagande av intervju utan också att hen kan gå ur, avbryta intervjun under själva processen. 

Det viktigaste är att få samtycke av den intervjuade personen. Om denna person är under 15 år, 

är det viktigt att få samtycke av föräldrarna eller vårdnadshavarna58. Som intervjuare är det även 

viktigt att ta hänsyn till den intervjuade har valet att avstå och inte delta även efter den 

genomförda intervjun59. Jag måste respektera hens beslut och inte använda mig av data som jag 

har samlat på mig av denna person.  

Sista kravet som ställdes på mig under intervjun är konfidentialitetskravet. Kravet går ut på att 

forskaren inte ska använda sig av personers anonymitet under studie processen. Det är viktigt att 

de kan vara anonyma om så är fallet. Detta är för att inget av den information forskaren har fått 

ska peka ut den intervjuade personen. Samt att ingen utomstående ska kunna nå dessa uppgifter 

på något sätt. Ett annat krav inom konfidentialitetskravet är att all personal som inkluderas i 

projektet bör underteckna ett avtal om tystnadsplikt 60. 

 

 

5. Resultat och analys 

 

Till en början kommer en kort bakgrund till eleverna presenteras, sedan kommer materialet 

presenteras i olika kategorier.  Nedan kommer fyra huvudkategorier att presenteras om svenska 
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ungdomars erfarenheter av utlandsstudier vid en skandinavisk , livet i det nya ”landet” och 

integration. Dessa huvudkategorier är: elever erfarenheter samt attityder till livet som 

utlandssvensk, elevers upplevda motiv till att läsa vid skandinavisk skolan , elevers erfarenheter 

vid att läsa vid en skandinavisk skola och den sista kategorin behandlar integration.  

I varje huvudkategori som har skapats utifrån studiens syfte och frågeställningar kommer olika 

delar av resultatet presenteras i form av beskrivningskategorier. Sammanlagt har fem elever 

intervjuats för denna studie. I syfte med att hålla informanterna anonyma kommer 

beteckningarna i1- Aron, i2- Bea, i3- Cia, i4- Dan och i5- Elsa användas. Siffrorna syftar till antalet 

och "i" syftar till "informanter". Alla informanter har fiktiva namn och forskaren kommer att 

betecknas som "f".  

Vissa ord och namn har tagits bort eller skrivits om för att inte peka ut informanterna eller 

andra skolor som inte ligger i grund för denna studie. Även namn på företag eller arbetsplatser 

har tagits bort eller reviderats. Delar av intervjuer som pekar ut eleverna och beskriver eleverna 

samt familjerna har reviderats eller tagits bort för att informanterna ska fortsätta vara anonyma.  

Benämningarna ”svenska skolan” och ”skandinaviska skolan” kommer hädanefter användas 

beroende på kontext och analys. För att inte peka ut vilket land eller stad studien har genomförts 

används orden ”landet” och ”staden”.  

5.1 Bakgrund om informanterna  

Elever som har deltagit i denna studie har olika bakgrunder i sina tidigare skolgångar. Dessa har 

bott i landet och gått i denna skola allt ifrån två år upp till tio år. Fyra av de fem intervjuade har 

studerat i Sverige, en av dem har aldrig studerat i Sverige samt att tre av fem har studerat även på 

internationella skolor båda i Sverige och utomlands.  Alla elever som har intervjuats befinner sig 

på den gymnasiala nivån. Två av de fem intervjuade är manliga elever och resterande är kvinnliga 

elever. Nedan kommer en tabell presenteras med ytterligare information om informanterna för 

att underlätta uppföljningen av resultat och analys för läsaren.   

 

 

Namn Variabel 1 Variabel 2 Kön Program 

I1 Aron Utbytesstudent 

som valde att 

stanna kvar 

Bor på internat, 

ensam vistelse 

Man Samhällsvetenskapliga 

programmet 

I2 Bea Bosatt i landet 

sedan 9 år 

Bor med familjen, 

hemma 

Kvinna IB 

I3 Cia Bosatt i landet 

sedan 10 år  

Bor med familjen, 

hemma 

Kvinna IB 

I4 Dan Bosatt i landet 

sedan 2,5 år 

Bor med familjen, 

hemma 

Man Samhällsvetenskapliga 

programmet  



I5 Elsa Bosatt i landet 

sedan 5 år 

Bor med familjen, 

hemma 

Kvinna Samhällsvetenskapliga 

programmet 

 

5.2 Elevers erfarenheter samt attityder till livet som utlandssvensk?  

Attityder kring flytten till ett annat land ter sig på olika sätt bland eleverna. Under denna 

huvudkategori finns det tre underkategorier som har skapats utifrån de utsägelser och upplevelser 

informanterna har påpekat. Kategorierna består av familjer flyttar utomlands med anledning av arbete och 

tar med barnen, familjer flyttar utomlands för att de inte trivs i Sverige och tar med barnen samt 

språkanvändning och något annorlunda .  

5.2.1a Familjer flyttar utomlands med anledning av arbete och tar med barnen 

Majoriteten av de intervjuade eleverna hamnar under denna kategori som medföljare på grund av 

föräldrarnas arbete. Tre av fem informanter blev indirekt tvungna till att följa med föräldrarnas 

karriärresa som började när informanterna var väldigt unga och inte kunde fatta egna beslut. 

Denna kategori behandlar enbart elever som flyttade med sina föräldrar med anledning av arbete.  

Bea är osäker på vad den exakta anledningen till flytten var men påpekar att detta kan ha med 

moderns arbete och partner att göra. Informanten verkar inte ha särkilt mycket information om 

flytten. Som det framgår i citatet kan man utläsa att hon är en medföljare eftersom flytten 

berodde på föräldern som bestämde sig för att flytta.  

 

Mamma fick jobb här eller så kanske det var för att hennes kille bodde här. Eller 

de kanske jobbade på samma ställe och träffades där men det var pågrund av 

hennes jobb. Jag minns inte det så mycket. (Bea) 

 

Precis som informanten ovan flyttade även Cia hit via faderns arbete. Fadern till informanten 

började arbete på ett företag i huvudstaden och detta var anledningen till flytten. Cia menar också 

att modern inte arbetar utan är för tillfället student.  

 

Min pappa är ingenjör hos ...... här i landet, i huvudstaden. Det var därför vi 

flytta hit för han fick jobb här. Och min mamma är just nu student. (Cia) 

 

Dan har ett mer komplicerad fall då hans studier som skulle fortsätta i Sverige var tvungen att 

avbrytas på grund av familjära hinder. Han blev indirekt tvungen till att följa med föräldrarna som 

skulle flytta till det nya landet tillfälligt bara under några år. Dan precis som Cia och Bea flyttade 

till det nya landet på grund av att en av föräldrarna fick jobb. Informanten blev indirekt tvungen 

att välja att flytta med familjen bland de alternativ som fanns att välja mellan.  

 



Hmm varför, varför vi flyttade hit var ju överhuvudtaget för att mamma fick 

jobb här. Jag skulle fortsätta gå på gymnasiet i Sverige. Det fanns ett tag tankar 

om att jag skulle bo hos mormor och morfar. Mormor gick bort några år innan 

och året innan vi flyttade hit så gick morfar bort. Och då kunde jag inte bo hos 

de och farmor och farfar de är lite speciella så att säga det går inte riktigt att bo 

hos de så. Då fick jag antingen bo hos min morbror eller flytta med så det 

kändes skönare och vi kollade på olika skolor. (Dan) 

 

Elsa flyttade till landet för ett par år sedan och anledningen till flytten berodde på att fadern 

fick arbete här och hela familjen flyttade hit tillsammans.  

 

Ja nu har vi bott här i 5-6 antal år och flyttade hit för att pappa fick jobb här i 

huvudstaden. (Elsa) 

5.2.1b Familjer flyttar utomlands för att de inte trivs i Sverige och tar med barnen 

Utöver den ovan nämnda kategorin finns det en kategori som följer samma spår som denne men 

inkluderar andra faktorer än bara arbete. Föräldrarna flyttar utomlands på grund av  arbete men 

största faktorn i denna kategori är trivseln. Människor söker sig vidare till andra länder för att 

hitta livslusten och trivas i både samhället och kulturen.   

En av informanterna, Cia valde att flytta från Sverige med sin familj eftersom hon inte trivdes 

i Sverige men att de tillbringade somrarna i Sverige. En anledning till hennes missnöja gentemot 

Sverige menar hon är att hon aldrig kände sig svensk eller hade viljan att bo i Sverige eftersom 

varken hon eller hennes familj kände sig hemma i Sverige och valde att bo kvar i det nya landet 

en längre period.  

 

Men jag hatade Sverige, vi åkte ju till Sverige på somrarna. Jag har aldrig känt 

mig svensk vi kände att vi ville stanna kvar här eftersom vi kände oss hemma här 

o då tänkte vi, vi stannar lite till. (Cia) 

 

Denna informant hävdar i sina uttalanden att hon aldrig kände en tillhörighet till den 

"svenskheten" hon levde i. Att flytta från Sverige var som en lättnad från all bekymmer och den 

tråkiga förorten som både hon och familjen var trötta på. I sitt hemland,  Sverige känner denna 

informant sig som en främling, anser sig inte vara svensk och inte heller tillhör hon den svenska 

kulturen.  

Hon hamnar i båda kategorierna 3:1a och 3:2b eftersom flytten berodde dels på att hennes 

pappa fick arbete dels på att varken hon eller familjen trivdes i Sverige. Detta var ett sätt att skapa 

en tryggare miljö att bo på samt kunna leva i ett annat land med god inkomst.  



5.2. 2 Språkanvändning och något annorlunda  

Föräldrarnas arbete är en stor faktor till flytten men utifrån intervjuerna kan man även konstatera 

att det finns en grupp av elever som väljer att flytta utomlands på eget initiativ på grund av 

språkanvändning och ett kulturutbyte. Dessa elever som flyttar ensamma för att kunna ha 

användning av sina språkliga kunskaper bor mestadels på internat med andra elever med samma 

bakgrund.  

Aron menar att valet av att studera vid denna skola grundade sig i den språkliga aspekten. 

Eftersom han hade studerat landets språk ville han studera i Europa i ett land där språket talas. 

Undersökningar om ett annat land gav inga positiva resultat då informanten menar att det 

"verkade" strängt och för disciplinerad. I sina fortsatta sökningar hittade han denna skola via 

internet som han aldrig hade hört talas om eller tänkt på. Samtidigt verkade internatet lockande 

och internatet var en stor faktor som påverkade hans val av skola.  

 

Jag ville plugga utomlands i Europa och jag har pluggat språket så jag ville åka 

till ett land som talar det språket så jag började kolla på ett annat land men det 

såg inte lockande ut för det verkade som att de hade mycket discipliner typ om 

man kommer en minut försent så är grindarna stängda och skolan var typ halv 

katolsk eller nåt. Och så kollade jag vidare och hittade den här som jag aldrig 

tänk på tidigare och jag ville ju gå internat så jag valde det här. (Aron) 

 

Informanten valde att åka till denna skola eftersom skolan såg lockande ut och internatet som 

han strävade efter fann han vid den skandinaviska skolan. Informanten som ville dra nytta av sina 

språkliga kunskaper och lära sig om olika kulturer valde att söka sig till denna skola. Summering 

av hans attityder till utlandsvistelse, utifrån utsagorna i intervjun handlade det om ett äventyr men 

även kunna använda sig utav sina språkliga kunskaper.  

Sammanfattande analys 

Alla dessa informanter förutom Aron, som ovan har uttryckt sig om flytten har indirekt blivit 

"tvingade" till flytta med föräldrarna förutom en elev som hade alternativet att bo hos sin 

morbror som inte verkade fungera. Dessa informanter är de som inte har mycket attityder mot 

utlandsvistelsen. Två av informanterna har bott i det bebodda landet i en längre period än de 

andra två informanterna. Men faktum är att alla flyttade till landet när de var i en ålder, då ingen 

av dem kunde fatta egna beslut. Detta skedde när de var små och var indirekt tvungna att följa 

med sina föräldrar och av den anledningen inte har några direkta attityder som kan läsas av.  

Cia som hamnar i två olika kategorier flyttade från Sverige med sin familj för att fadern fi ck 

arbete i det nya landet. Men en stor grundläggande faktor till flytten berodde även på att familjen 

inte kände sig hemma i Sverige och kände inte heller någon samhörighet med omgivningen och 

den svenska kulturen. Cia som har haft problem med skolan och vänner i Sverige har bildat ett 



umgänge som har en god funktion samt att hon känner sig hemma mer i det nya landet än 

hennes moderland Sverige. Fastän majoriteten av de intervjuade eleverna blev indirekt tvungna 

till att flytta pågrund av föräldrarnas val var det i Cias fall ett aktivt ställningstagande och val 

oberoende av hennes ålder då även familjen valde att flytta för att bosätta sig någonstans mer 

trivsamt.  

Aron är den elev som bor ensam i landet på internatet och valde att åka iväg ensam. Valet av 

skolan berodde mestadels på internatet som lockade honom samt att han vill utnyttja sina 

kunskaper i landets språk som han hade studerat i Sverige. Han har en familj som bor och arbetar 

i Sverige. Till skillnad från de andra informanterna var det Arons val  att flytta och tog själv 

initiativet att söka olika skolor och sedan flytta.  

5.3 Elevers upplevda motiv till att läsa vid en skandinavisk skola 

Syftet med denna del går ut på att beskriva de bakomliggande faktorerna vid val av den svenska 

skolan och inte den lokala skolan. Utifrån de intervjuer som har genomförts kommer fem 

beskrivningskategorier presenteras nedan; svenska skolan- en väg mot vidare studier, svenska skolan- 

trygghet och flexibel, svenska skolan- trygg och bekant och svenska skolan- trygghet och acceptans för att 

besvara frågan. Utifrån de utsägelser under intervjuerna man kan utläsa att dessa elever har valt 

att gå i en svensk skola pågrund av svenska systemet och generellt sätt tryggheten som den 

svenska skolan förmedlar till dessa elever. 

5.3.1 Svenska skolan- en väg mot vidare studier  

Utifrån de intervjuer som har gjorts kan man utläsa att tre av fem informanter har valt att gå i den 

svenska skolan pågrund av det svenska skolsystemet. Alla dessa tre anser att svenska skolsystemet 

ligger i grund för deras framgång och utveckling som individ men uttrycker det på olika sätt.  

Aron menar på att det svenska systemet är viktigt inför fortsatta studier i framtiden och att det 

måste finnas en koppling till den tidigare program som eleven har studerat i sin tidigare 

skolgången. Här nedan beskriver Aron hur den aktuella skolan hör ihop med hans tidigare 

studier.  

För att jag gillar svenska systemet och att det ska på något sätt höra ihop med 

mina studier och jag tror inte en annan skola gör det jag pluggade humanistiska 

programmet i Sverige och inte samhälle som jag pluggar här. (Aron) 

 

Vidare hävdar Aron att hans vidarestudier kommer ske på svenska i och med att svenska 

språket är det bekväma och mer utvecklade språk.   

 Kan du berätta om dina planer för vidare studier? (Forskaren) 

 



 Jag har alla Sverige och om jag skulle läsa vidare vill jag läsa det på svenska för 

svenska är ju mitt modersmål och jag förstår svenska bäst och gör mig förstådd 

bäst på svenska så om jag läser vidare tror jag att det blir på svenska. (Aron) 

5.3.2 Svenska skolan- trygghet och flexibel  

Bekantheten av den svenska skolan och tillvägagångssättet leder till en trygghet i skolan och i 

undervisningen. Svenska skolan är mer flexibel vad gäller examinationer, bedömningsunderlag 

och betygsättning än de lokala skolorna i landet.  Dan är den informant som framhäver 

flexibiliteten särskilt mycket.  

Som det kan utläsas tycker Dan att det är viktigt med den svenska skolan. Informanten 

påpekar olika sätt att examineras på och att elever som läser inom ramen av det svenska systemet 

har större chanser att utvecklas och få den betyg man strävar efter. Detta menar han beror på 

flexibiliteten och anpassningsbarheten i systemet .  

 

De verkar också vara hårdare där och där handlar liksom allt om att lyckas på 

prov och det fixar inte jag. Jag kan inte bara ha prov som bedömer mitt betyg 

för jag kan sitta på prov och helt plötsligt så får jag blackout och om jag gör det 

muntligt och får prata om det klarar jag det så att den internationella skolan 

skulle ändå inte funka. Det är svenska systemet som ligger i grund egentligen. 

(Dan)  

5.3.3 Svenska skolan- trygg och bekant 

Till skillnad från föregående kategori skiljer denna kategori sig med bekanthet. Många av dessa 

elever har studerat i Sverige i olika långa perioder men känner igen svenska skolan och har 

kunskap om hur den fungerar. Detta leder till att tryggheten ökar och eleverna genom sina 

tidigare erfarenheter vet, vad som förväntas i skolan av eleverna samt deras egna mål i skolan och 

undervisningen.  

Den sista informanten, Elsa påpekar den trygghet man känner via svenska skolan som man är 

van vid. Hon menar att man kan anpassa sig till både tempo och miljö som har det svenska 

systemet som grund för utbildning och undervisningen. Framförallt en kontrast till de andra 

skolorna, en trygghet i att skolan är anpassningsbar är en viktig faktor för denna elev.  

 

Det känns skönt att vi utgår ifrån det svenska skolsystemet för man känner sig 

tryggare i det. Vi har en tempo och miljö i skolan som man blir van vid. (Elsa) 

 

En av informanterna, Dan uttrycker det på följande sätt:  

 ...... och jag tror att vi svenskar väljer det som är säkert och det vi bäst kan 

istället för att prova på nya saker. (Dan) 



 

Uttalandet bygger på en åsikt om hur de flesta svenskar är. Som man kan utläsa av hans 

uttalanden menar denna informant att svenskar tar det säkra före det osäkra. Istället för att prova 

på nya saker och uppleva nya saker som detta land kan föra med sig väljer "svenskar" att gå i 

svenska skolan eftersom det kan dem redan och är involverade i både skolsystemet, språket och 

tryggheten man känner utifrån att gå i en svensk skola.  

5.3.4 Svenska skolan- trygghet och acceptans  

En av informanterna valde att gå på den svenska skolan på grund av sin bristfälliga språkkunskap 

i engelska. Den svenska skolan lockade henne eftersom hon kunde språket och behövde inte 

heller anstränga sig för att komma i kontakt med människor som talar ett annat språk än svenska.  

Det underlättade för henne att känna sig accepterad och en del av skolan. Många elever påpekade 

att den mångkulturella61 atmosfären i skolan ligger i grund för deras öppenhet och att acceptansen 

bland elever är mer tydligt och genomsyrande i denna skola än de andra lokala eller svenska 

skolorna i Sverige.  

En av informanterna är Cia som hävdar under intervjun att det språkliga begränsning var den 

faktor som påverkade hennes val av skola. Utifrån Cias uttalanden handlade val av den svenska 

skolan om den språkligbekvämlighet den innebar. Studenten som ansåg att internationella skolan 

med engelsk undervisning samt ett nytt umgänge med enbart engelsk talande skulle inte passa 

hennes personlighet och inte heller överlappa hennes kunskaper. Vidare menar Cia på att om 

valet gjordes nu hade det definitivt inneburit en internationell eller enge lsk talande 

undervisningssystem. Under den perioden var hennes engelskspråkiga kunskaper begränsade och 

den skandinaviska skolan lockade henne. Vidare hävdar hon att det inte enbart handlade om "det 

svenska" men även om att skolan inkluderade många olika kulturer samt den lokala kulturen. 

Informanten anser att den svenska skolan i Sverige är enformig och inga kulturutbyten sker. 

Kulturutbyten och ett multikulturellt samhälle var det hon mötte i landet.   

 

Så kollade vi på en internationell skola och all undervisning var på engelska och 

man lär dig inte så bra engelska i Sverige. Så den kändes lite ehmm så jag sa nej 

till den internationella skolan eftersom alla lektioner är på engelska och alla mina 

klasskamrater skulle prata engelska så det kändes för mycket. Nu nu så har jag ju 

bra engelska från den här skolan nu skulle jag ju kunna gå i en engelsk skola. Det 

skulle faktiskt vara helt okey. O sen så fick jag förslaget ”den skandinaviska 

skolan” och tänkte åhhhh skandinaviskt. Då körde vi på det inte bara för att 

                                                 
61 Dessa elever valde att använda ordet mångkulturellt enbart i bemärkelse av den skandinaviska 
kontexten. Att skolan inte enbart bestod av svenskar utan bestod även av de andra skandinaviska 
länderna nämndes detta som mångkulturellt. Alla dessa elever uppfattar mångkulturalitet som 
”skandinaviskt”. Även om skandinaviska språken är nära varandra och inte skiljer sig särkilt mycket 
kulturellt ifrån varandra var detta en mångkulturell omgivning som de tog del av. 



skolan är svenskt eller det är bara svenskar här. Dels för att det är folk från olika 

länder dels för att man måste lära sig om det landet man flyttar till. Landets 

kultur och det får vi ju lära oss av lokala lärare här. I Sverige var det ju liksom 

samma alla var likadan så det kändes annorlunda här, och lära känna folk från 

andra länder. (Cia) 

 

    Tryggheten i skolan för med sig även att elevers självkänsla förstärks. Två av fem informanter 

har i sin barndom blivit mobbade och känt sig utanför och menar att detta utanförskap har 

upphört helt och hållet just på denna skola.  

Dan menar att skolan har utvecklat honom till den personen han är nu. Han var en blyg och 

avståndstagande person som inte vågade ta för dig samt fick hinder med uttalet, då han började 

stamma i situationer som gjorde honom nervös. De muntliga framföranden och interaktionen på 

skolan har fått Dan att kunna tala fritt och inte heller drar han sig undan ur olika situationer där 

han måste stå inför publik.  

 

När jag kom hit var jag den tystaste människan man kan vara. Jag skulle aldrig 

kunna sitta här och prata såhär och bara varit tyst. Ehmm jag är mer öppen det 

handlar också om hur det är här på gymnasiet. Vi har jätte mycket muntliga 

presentationer och framföranden så man blir van men annars hade jag stått och 

bara låtit tt ttt tt (eleven "stammar"). Nu är det betydligt mycket bättre. (Dan) 

 

Cia påpekar relationen i skolan som leder till mycket gott. Eftersom det sker en ömsesidig 

relation med elever- elever och elever-lärare/ lärare-elever leder detta till att man fattar ett 

intresse för skolan. Hon menar också att skolan och lärarna är det som egentligen ligger i grunden 

för elevers sätt att förhålla sig till skolan samt undervisningen.  

 

Det är en annan relation här, för i Sverige bryr sig de inte om eleverna och jag 

hatade skolan där jag ville inte gå i skolan liksom. Men här lärde jag mig att älska 

skolan för vissa lärare älskade det de gjorde och fick mig att älska skolan och 

plugget. (Cia) 

Sammanfattande analys 

Även om det verkar som att informanterna tycker en och samma sak, skiljer sig deras 

uppfattningar om den svenska skolan. Aron anser att svenska skolan och svenska systemet är 

viktigt eftersom det måste finnas en koppling till tidigare studier men även för fortsatta studier. 

Det finns ingen relevans i att påbörja ett annat skolsystem som inte motsvarar fortsatta studier 

speciellt om vidarestudien ska äga rum i Sverige. Däremot menar Dan att svenska skolsystemet är 

det som ligger i grund för hans studieresultat. Vidare menar Dan att andra skolor i området som 



har andra skolsystem är strängare och "omöjliga" att klara av. Men det svenska systemets fördelar 

och individanpassning är det som lockar denna elev. Som det kan utläsas utifrån elevens 

uttalanden verkar han ha problem med skriftliga examinationer och att svenska skolsystemet 

innehåller olika examinationsmodeller underlättar och försäkrar honom om goda studieresultat 

som han inte anser skulle ske på en annan skola med ett annat system. Vidare hävdar Elsa att 

svenska skolsystemet är det som ger eleverna trygghet. Tryggheten bygger på att eleverna är vana 

vid att bli undervisade eller befinna sig just i det svenska systemet. Detta leder i sin tur till att 

eleverna kan anpassa sig till båda miljö och skola. Samtidigt menar hon att tempot i skolan är 

något som eleverna känner igen sedan tidigare och faktiskt kan anpassa sig till det. Cia  är den elev 

som har valt att studera vid en svensk sektion på grund av att hon känner sig accepterad och 

accepterar oliketer som bemötts i skolan. Hennes språkliga kunskaper var den bakomliggande 

faktorn vid val av skola som har varit vägen till att vara mer öppen och ha acceptans. Vidare kan 

man utläsa i ovanstående uttalanden att den svenska skolan har förstärkt två elevers självkänsla 

och lett till att eleverna känner sig bekväma samt är mer självsäkra än på de tidigare skolorna i 

Sverige.  

Många av eleverna menar att det är en trygghet att gå i den svenska skolan utomlands 

eftersom man kan språket, skolsystemet och allt annat som man inte kan i det nya landet. På så 

sätt upplever dessa elever en samhörighet och känner sig mindre främlingar i det nya landet. 

Vidare menar dessa informanter att skolan innehåller en multikulturell social aspekt där 

inställningen till olika kulturer, språk och kulturutbyten utvecklas. Eleverna har kunskaper om 

olika kulturer delar med sig av den egna kulturen och lär sig även flera olika språk som 

underlättar kommunikationen med andra språkiga studenterna än det svenska språket. Det 

interkulturella utbytet i skolsfären blir lockande för både lärare och föräldrar vid val av 

internationella institutioner och detta kan vi även se hos eleverna utifrån intervjuerna.  

 

5.4 Elevers erfarenheter av att läsa vid en skandinavisk skola utomlands 

Under denna del kommer svenska skolan som gemenskap behandlas. Många av de intervjuade 

eleverna känner en gemenskap och samhörighet med skolan och människorna från skolan. De 

flesta har skapat en omgivning som genomsyras av relationer och nätverk som har skapats via 

skolan. Fem beskrivningskategorier kommer att redovisas nedan och står under namnet; svenska 

skolan som en svensk gemenskap, svenska skolan som isolerad- en familj gemenskap, svenska skolan som 

isolerad- landets befolkning problematiska, svenska skolan som exkluderande- elever på genomresa och svenska 

skolan som isolerad- språket som barriär. Svenska skolan är isolerad och det beror på många olika 

faktorer som kommer presenteras här nedan samt illustreras med citat för förtydligande.  



5.4.1 Svenska skolan som en svensk gemenskap 

Befinnande vid den svenska skolan i det nya landet har skapat en omgivning som inkluderar 

svenskar som informanterna anser vara positivt. Utifrån deras utsagor anser de att de skapar en 

miljö som är begränsad och försvårar integrationen med andra människor och elever. 

Informanterna menar att de inte har kontakt med andra människor utanför skolan. Skolan anses 

vara som en liten familj där alla familjmedlemmar tar del av. Även språkliga  bristen är en faktor 

för segregation. Många av de intervjuade har inte särskilt goda kunskaper i det språk som talas i 

landet. I och med detta blir det en exkludering och informanterna hävdar att de håller sig "borta" 

från icke-skandinaver, landets befolkning. Generellt sätt uttrycker alla elever att skolan har en stor 

roll i deras liv både innanför skolgrindarna men även utanför vad gäller familjära och vänskapliga 

relationer.  

 Dan menar att omgivningen är den främsta faktorn till att de inte har kontakt med andra 

människor fastän han har kontakt med några elever från den internationella skolan.  

 

Ja jag tror att det är omgivningen för vi alla går här och har inte kontakt med 

andra människor. Nu har jag ju kontakt med andra människor också men jag 

tror det handlar om att vi är som en liten familj så det är en sak. (Dan) 

 

Vidare hävdar Dan att känslan av att hålla samman dominerar eftersom det inte finns 

utrymme för annat. Samtidigt har eleven inte något alternativ att välja mellan, han menar att detta 

sker per automatik att de blir tajta med varandra i och med att de stöttar varandra i skolan. De 

begränsade möjligheterna utanför skolan och även i skolan med det bebodda landets elever leder 

till att elever vid den skandinaviska skolan kommer närmare varandra och håller ihop.  

 

 Här är det den känslan av "stay together" liksom. Vi har inte mycket annat att 

välja på så automatiskt så stöttar vi varandra och blir tajta med varandra. Så det 

är ju begränsade möjligheter utanför skolan och även med dem inhemska 

eleverna här på skolan som får oss att komma varandra så nära. (Dan) 

5.4.2 Svenska skolan som isolerad- en familj gemenskap 

Skolan är inte enbart "en skola" som eleverna går på. Genom skolan skapas nya relationer bland 

familjer och barnen. Detta resulterar med att både eleverna och föräldrarna umgås även utanför 

skolan. Många av dessa elever och föräldrar har enbart kontakter via och till skolan som leder till 

att en familj gemenskap utvecklas och stärker känslan av att tillhöra just denna familj och isolera 

sig från andra folkgrupper och språk som talas i samhället.  

Elsa menar att skolan blir mer familjärt och integrationen som sker, sker inom skolans ramar 

och inte utanför skolmiljön. Integrationen i skolan utvidgar hennes kunskaper och underlättar 

livet i det aktuella landet med den svenska aspekten fastän det bebodda landets fattas.   



 

Så det blir lite mer familjärt och man integrerar sig med skolan på ett annat sätt 

och vet vad som är bäst och vad som inte är bäst liksom. (Elsa) 

 

Elsa hävdar att det inte finns många elever på den skandinaviska skolan och vänskap som man 

bildar är just med elever från denna skola. Vidare menar hon på att även om hon har grannar och 

andra människor som är bekanta kommunicerar de enbart när de stöter på varandra på gatan eller 

överhuvudtaget ute. Kompiskretsen är inte stor men de som existerar räcker eftersom hon inte 

kan skaffa sig kompisar utanför den skolan hon går på.  

Det är inte enbart vänner till eleverna utan även familjvännerna har en koppling till skolan. All 

vänskaplig kontakt familjen och Elsa har, har vuxit fram via skolan och inom skolansgränser. Å 

andra sidan är antalet så få att detta leder till en gemenskap som hon jämför med att vara med i 

en liten kristen församling.  

 

Jo men det är alltså det är ju inte så många. Det är ju från den här skolan och 

man får ju vänner, man har ju grannar och sånt men de träffar man ute. Jag 

skulle säga att min kompiskrets är inte så många men de som finns de räcker 

liksom. Det blir ju lite svårt att skaffa sig kompisar här utanför skolan.  (Elsa) 

 

Även de familjvänner vi har som vi umgås med är ju också via skolan som vi har 

fått kontakt med. Det blir en annan gemenskap när man är så få. Det är som att 

vara med i en liten kristen församling. (Elsa) 

5.4.3 Svenska skolan som isolerad- landets befolkning problematiska  

Fyra av de intervjuade eleverna ansåg att det bebodda landets invånare, framförallt  elever som är i 

deras ålder är problematiska. Informanterna menade på att "de andra" inte var presterade elever 

och mest sådana som ville synas och höras samt saknade många egenskaper som skandinaver 

hade. Även detta leder till att elever och skolan blir isolerade och ett aktivt ställningstagande till 

utanförskap sker i samhället när eleverna väljer att enbart umgås med elever från skolan och 

framförallt svenskar och skandinaver.   

En av de informanterna som påpekar det upprepade gånger är Dan som menar att 

beblandning med landets elever/ invånare inte sker eftersom den skandinaviska skolan och elever 

från skolan håller samman.  

 

Ja asså som jag sa tidigare så är oftast skolan som håller ihop vi beblandar oss 

inte med landets befolkning eller landets elever. (Dan) 

 



Vidare menar han att en relation med landets elever leder till problem och för att hålla sig 

undan från problemen måste man även hålla sig borta från dessa elever och befolkning överlag.  

 

Och vi håller oss oftast borta från befolkningen/eleverna faktiskt eftersom det 

är en annan atmosfär. Vi vill inte hamna i problem eller bråk så vi håller oss 

borta. (Dan) 

 

Samma informant uttalar sig om det bebodda landets sektion vid skolan menar på att dessa 

elever vill ha uppmärksamhet och vill synas mer och "vi" svenskar tycker inte om att synas.  De 

elever som informanten uttrycker sig om är sådana som inte lägger energi på skolan. Det 

dominerande för denna sektion är att bli sedda. Vidare hävdar Dan att hålla sig borta ifrån dessa 

elever motsvarar ett problemfritt liv och miljö i skolan. För att veta hur man ska bete sig och 

reagera måste man enligt informanten förstå att dessa är elever från detta land och inte beblanda 

sig eller integrera med dem på ett eller annat sätt.  

 

De är lite sådana som vill vara coola och då ska de helt synas och bli sedda på 

det sättet och vi svenskar vill ju inte direkt synas så mycket. Vi undviker att synas 

för mycket. Men de ska alltid synas och bryr sig inte om skolan och sånt. Så när 

vi går ut eller så så håller vi oss borta från de. Vill man hålla sig borta från 

problem så får man hålla sig borta från de. Man måste förstå hur man ska 

reagera liksom, de är de. Vill man hålla sig borta från problemen och allt kaos då 

får man hålla sig borta från de, det bara är så. (Dan) 

 

Cia följer i samma spår som de ovan nämnda informanten och menar på att dessa elever är 

"problembarn" som har den ekonomiska aspekten till grund för befinnande i skolan och inte 

deras teoretiska kunskaper som sätts på prov. Å andra sidan menar hon att dessa barn tillhör rika 

familjer som väljer att skicka sina barn till denna skola för att "slippa" de.  

 

Typ de elever som går här på skolan har ju inte kommit upp med teorin. De som 

går här har ju oftast väldigt rika föräldrar som sätter de hit för att ja ta bort de 

liksom. De är liksom sånna "trubblekids", problembarn asså. De sätter liksom 

sina barn här för att de kan ju betala det och ja de går ju här så. (Cia) 

5.4.4 Svenska skolan som isolerad- språket som barriär 

En annan faktor till isolering beror på det bristfälliga språket. Majoriteten av de undersökta 

eleverna kan antingen inte språket eller har bristfälliga kunskaper. I och med detta blir 

kommunikationen med andra människor bristfälliga och att göra sig förstådd utanför 

skolansgrindar kan leda till svårigheter som i sin tur leder till isolering.  



Som ovan nämnt hävdar Elsa att hon inte har språkliga kunskaper för att kunna kommunicera 

på landets språk, detta i sin tur leder till en bristfällig kontakt med de andra eleverna.  Bristfälliga 

språket påverkar hennes liv utanför skolan eftersom, att bli förstådd och förstå andra människor 

innebär en svårighet utanför skolan.  

 

I för sig vad gäller språk har jag inte haft mycket tid och energi på att lägga på 

landets språk så ehhhm. Så just det har det väl påverkat mig ute. Man kan inte 

riktigt kommunicera ute och blir obekväm kan inte bli förstådd och förstå.  

(Elsa) 

Vidare menar Cia att hon inte har kontakt med människor från det bebodda landet och umgås 

inte heller med dem. I citatet nedan kan det utläsas att språkliga bristen hon hade vid ett tidigare 

skede av sitt befinnande i det nya landet ligger i grund för att hon inte kunde behålla de vänner 

hon hade tillgång till under den perioden. Detta betyder att språket var den största faktorn som 

påverkade integrationen för denna informant.  

 

Nej, jag har inte det. Inte direkt. När jag var liten skaffade jag kompisar från det 

här landet men jag tror att språket skiljde oss åt eftersom jag har väldigt mycket 

problem med landets språk. (Cia) 

5.4.5 Svenska skolan som exkluderande- elever på genomresa 

Denna kategori beskriver den exkluderande atmosfären i skolan. Många elever, lärare och 

rektorer byter arbete och skola kontinuerligt. Utbytet som sker ganska ofta skapar en påfrestelse 

hos eleverna som blir omotiverade till att lära känna nya människor eller skapa nya relationer. Två 

elever anser att utbytet leder till en exkludering av de kortvariga eleverna för att inte skapa nya 

kontakter som sedan ska förloras väljer dessa elever att inte skapa nya relationer med nytt folk 

och nya elever.  

Bea ser utbytet av lärare, elever och rektorer problematiskt. Som i citatet kan utläsas menar 

hon att bilda och upprätthålla nya relationer är påfrestande och tar mycket energi från henne. 

Hon beskriver sin relation med en före detta rektor och att hon precis fick lära känna rektorn 

som hon inte ansåg vara läskig och kunde föra samtal med honom. Nu känner hon att det är 

besvärligt att rektorn har slutat och hon måste bilda en ny relation med den nya rektorn.  

 

Jaa, jag gillade honom och jag fick precis lära känna honom ehm precis innan 

han åkte och det är tråkigt, trist om man ska säga. Jag började känna att jag 

kunde prata med honom lära känna honom precis, precis när han åkte så att ja 

han kändes inte läskig liksom och det känns jobbigt att man ska bilda nya 

relationer och jag orkar inte med det asså. (Bea) 

 



Cia hävdar att människor går och kommer hela tiden. I början av sina studier vid skolan valde 

hon att bilda vänskapsrelationer med väldigt många som sedan flyttade vidare. Genom åren har 

hon haft många "bästa vänner" som har flyttat vidare. I sitt uttalande hävdar hon att det sker en 

förändrig med tiden. Man lär sig att anpassa sig till hur systemet är uppbyggd. Med åren har Cia 

lärt sig att välja sina vänner och vilka som hon kan umgås med eller hålla utanför sitt liv då 

upprätthållande av relationer är krävande efter många år vid en och samma skola. Informanten 

uttrycker personligen att det är hemskt att hon måste välja sina vänner om de är kortvariga eller 

långvariga elever.  

 

Men människor kommer och går hela tiden så när jag kom hit skaffade jag jätte 

många kompisar och efter ett år flyttade alla och en helt ny klass kom och då 

hade jag nya kompisar o efter ett par år flyttade de. Så jag har haft väldigt många, 

har haft 4 bästa kompisar som bara har varit här ett år och flyttat tillbaka. Och så 

nästa år kommer nästa så, flyttar de. Så det är jobbigt. Man väljer sina vänner 

liksom beroende på hur länge de ska vara här, det är hemskt men aa. (Cia) 

Sammanfattande analys 

Alla dessa elever menar att den skandinaviska skolan skapar en känsla av gemenskap både vad 

gäller vänskap bland eleverna men även bland föräldrar och familjrelationer. Olika faktorer ligger 

i grund för denna segregation. En faktor är att språket begränsar deras möj ligheter till att kunna 

kommunicera med andra människor utanför skolan. Men det förekommer även ett aktivt 

ställningstagande till att hålla sig borta från det bebodda landets befolkning som anses vara roten 

till eventuella problem som kan dyka upp. Även om skolan har en lokal sektion sker ingen 

integration och ingen fungerande kommunikation med dem eftersom skandinaviska skolans 

elever väljer att inte beblanda sig med andra människor än bara skandinaver. Allt som genomsyrar 

deras liv i landet sker via skolan.  

Majoriteten av informanterna anser landets befolkning och elever problematiska och att den 

inhemska sektionen inte tillhör den skandinaviska kulturen samt att den skandinaviska kulturen 

påverkas på ett negativt sätt. Denna sektion som befinner sig i skolan bör således förflyttas då 

dessa svenska elever inte känner en samhörighet med de och påverkas negativt av deras 

handlingar. Inga av dessa informanter vill integrera sig eller beblanda sig med sektionen som 

anses vara kaotiskt. För att lyckas med sina studier och undgå eventuella problem bör man hålla 

sig undan från sektionen. En av informanterna hävdar även att dessa elever inte kommer till 

skolan för att studera eller för att de har en teoretisk bakgrund. Det vill säga inte de kunskaper 

som krävs för att påbörja sina studier vid denna skola. Hon hävdar att det är den ekonomiska 

aspekten som ligger i grund för tillgången till denna skola.  

Ett byte måste ske inom skolans ramar för att dessa studenter ska återigen känna sig bekväma 

i att gå i just den skandinaviska skolan som måste prägla just kulturer från Skandinavien och inte 



inneha en inhemsk sektion. Samtidigt menar två av informanterna som har gått på skolan under 

ett par år att de har varit med om många utbyten och uttrycker det som negativt. Utbyte av lärare, 

elever och rektorer är ledsamma. Elever som har bott i landet under längre tid tycker enligt de 

citaten ovan nämnt att det är besvärligt att skaffa nya relationer kontinuerligt eftersom folk 

”kommer och går”. Konsekvens av detta blir då att eleverna måste välja sina vänner. I och med 

detta väljer elever att skaffa vänner och relationer med folk som stannar en längre period och 

väljer att utesluta de "tillfälliga eleverna". Detta menar de sker genom åren och måste lära sig att 

anpassa till det faktum att fallet faktiskt är på det viset.  

Generellt sätt kan man tydligt se drag i denna kategori om den skandinaviska skolan som har 

blivit en familj, vänskap, gemenskap och samhörighet där andra sektioner inte är välkomna. 

Denna segregation har skapat attityder hos dessa elever gentemot det bebodda landets befolkning 

och elever som finns i skolan. Enligt de intervjuade eleverna sker en harmonisk interaktion med 

de skandinaviska eleverna och den inhemska sektionen stöts bort och utesluts.  

5.5 Integration  

Delen om integration ska behandla informanternas ställningstagande och syn på sig själva i den 

nya kulturen, kontexten och som en del av samhället. De beskrivningskategorier som ligger i 

grund för att besvara denna del är; svenska skolan- aktiv integration, svenska skolan- delvis integration 

och svenska skolan- ingen integration alls 

5.5.1 Svenska skolan- aktiv integration 

Av alla fem informanter som intervjuades är en av dem aktiv integrerad. Som det framgår i 

studien och utifrån resultat och analys kan man se att det är en minoritet som väljer a tt integrera 

sig i det nya landet. Många lever i den svenska eller skandinaviska bubblan som inte går att bryta.  

Bea menar att hon inte har många svenska kompisar och inte heller någon fungerande relation 

med de skandinaviska eleverna på skolan eller via skolan. Hon anser att de skandinaviska eleverna 

har format en grupp som hon inte är inkluderat i utan snarare exkluderad. Hon känner inte att 

hon passar in i gruppen eller blir inbjuden och stöttas bort av de andra eleverna som går i samma 

klass/ skola som henne. Men vidare hävdar hon att integrationen och relationen med lokala 

elever fungerar galant. Hon beskriver vidare att hennes partner är från det bebodda landet och 

kommunikationsspråket är antingen engelska eller landets språk med partnern och vännerna. 

Informanten menar att det inte enbart består av invånare från det aktuella landet men att hon 

även umgås med folk som kommer från andra nationaliteter.  

 

Jag har egentligen inte så många svenska kompisar nu när jag tänker på 

det(skrattar) ehmmm men jag har typ inte nån relation med skandinaver så. Asså 

de har ju bildat en grupp och jag står liksom utanför den. Det är inte så att jag 

blir inbjuden i gruppen så jag har gått ut eleverna 2 gånger under 4 år. Asså jag 



tycker det är mysigt, det att min partner är ju här ifrån och mina vänner pratar 

jag ju oftast engelska eller det här språket. Alla som pratar det språket kommer ju 

inte från det andra landet(nämner ett annat land än det bebodda landet) så tror 

att nån är halv eller jag vet inte. (Bea) 

 

Vidare uttalar sig samma informant om den inhemska sektionen som är en del av skolan. 

Dessa elever är de hon kommer bra överens med och påpekar att de andra svenska eleverna inte 

gillar hennes interaktion med den inhemska sektionen.  

 

Det finns ju en inhemsk sektion här och jag kommer bra överens med dem. Och 

svenskar gillar ju inte de för att de är från den sektionen. (Bea) 

5.5.2 Svenska skolan- delvis integration  

En annan grupp är elever som delvis väljer att integrera sig. Detta sker antingen via skolan eller 

utanför skolan. Delvis integration sker i sport aktiviteter som sker via skolan men har en koppling 

till landets idrottsklubb. Dessa elever väljer på ett eller annat sätt att integrera sig i det nya landet 

samt kulturen men integrationscirkeln slutar cirkulera eller så väljer eleverna aktivt att dra undan 

sig för att återgå till den bekvämlighet de redan har via den svenska skolan.  

En informant som delvis valt att integrera sig är Aron som spelade innebandy i landets högsta 

liga men detta i sin tur hade koppling till skolan.  

 

Förra året spelade jag innebandy i, inte i skolan men det var ändå kopplat till 

skolan så jag spelade bandy i landets högsta liga. (Aron) 

 

Cia flyttade hit tillfälligt och skulle befinna sig i landet enbart i två år. Vid flytten kände hon att 

flytten innebar mycket mer med värmen från nya landet, medan i Sverige är allt ordentligt. Saker 

och ting sker på ett snabbare sätt än hur det ser ut i Sverige. Hon kände en "hemmakänsla" vid 

flytten. Hon hävdar att varken hon eller familjen är riktiga svenskar och att svenskar är osociala. 

Hon uttrycker upprepade gånger att hon inte känner någon tillhörighet känsla med svenskar eller 

Sverige.  

Gud jag vet inte asså, när jag flyttade hit så de första var det liksom ett två år. 

Men jag kände den här att folk är varma saker är liksom mer ordentliga i Sverige. 

Här är det liksom annorlunda allt går snabbare här. Jag vet inte hur jag ska 

förklara men jag kände mig mer hemma här. I Sverige, vi är inte riktig svenska i 

min familj. Svenskar är lite osocialt liksom man är själv, jag vet inte aa.. Just att 

jag inte känner mig svensk, du kanske säger du är svensk va snackar du om. Men 

jag är inte svensk på nåt sätt alltså det känns ju inte som det ehhm ja asså jag har 

jaa. (Cia) 



5.5.3 Svenska skolan- ingen integration alls 

Som ovan nämnt var majoriteten av dessa intervjuade elever icke- integrerade elever. Faktorerna 

bakom detta ter sig på olika sätt, allt ifrån bristfälliga språkkunskaper till att förvara sin 

"svenskhet" samt till att anse att befolkningen är problematiska. Återigen handlar det om den 

tillhörighet som eleverna känner sig bekväma i och känner inget behov av att integrera sig i 

samhället. Detta beror även på att skolan är en vän, familj, släkt och mycket annat som behövs i 

livet. En annan aspekt är också att den tillfälliga flytten bromsar eleverna och familjer att integrera 

sig i början av flytten som sedan omvandlas till permanent flytt eller att familjen beslutar sig att 

stanna där en längre period än planerat.  

Elsa uttrycker sig om den inhemska sektionen som är närvarande i skolan. Hon påstår att 

dessa elever skapar kaos i korridorerna, man hör svärord som inte är på samma sätt som de 

svenska eleverna utan grövre. Dessa elever har ingen respekt för lärare och svordomar sägs även 

till lärare. Inhemska elevers sätt att uppföra sig på passar inte den skandinaviska kulturen menar 

informanten men samtidigt uttrycker sig svagt om att även skandinaver "möjligtvis" gör så. 

Informanten beskriver detta i ett exempel som att sätta en hund och katt i samma rum och 

eftersom dessa två är helt olika leder det inte heller till någon interaktion.  

 

Vi tycker att, eller jag tycker att nu ska jag inte snacka för alla andra men de 

skapar liksom kaos i korridorerna, skriker svärord på ett helt annat sätt än vad vi 

gör. De har inte mycket respekt för lärare. De står och skriver svärord till lärare. 

Det passar inte riktigt skandinaver, eller jag vet inte det kanske gör även 

skandinaver... Men det är som att sätta en hund och en katt i en o samma 

(ljudstörning) och det ska fungera liksom när båda är helt olika. (Elsa) 

 

En annan informant som hamnar i båda delvis integration och inget integration alls är Cia. 

Hon har ingen kontakt med människor från det bebodda landet och känner inte heller att hon 

behöver ha en interaktion med dem. Hennes inaktiva ställningstagande beror även på att en stor 

del av hennes fritid spenderas vid videospel och online vänner. På så sätt leder även detta till att 

hon inte känner ett behov av att ha vänner och människor från det bebodda landet i sitt liv.  

 

Hmmm, jag har ju mina kompisar som jag hat träffat online via videospel och 

jag har skaffat en jättebra engelsk vän som vi, vi har blivit liksom bästa kompisar 

och vi ska träffas nästa år, jag har tillräckligt många vänner. Jag behöver inte gå 

ut för att skaffa mig kompisar, varken vänner från det här landet eller några 

andra. Nej asså jag har tillräckligt med vänner och behöver inte skapa kontakt 

med människor här ifrån. (Cia) 



Sammanfattande analys 

Integrationen via skolan till det nya landet och dess invånare innehåller olika drag för majoriteten 

av eleverna. En informant är helt integrerad, talar landets språk och umgås med människor från 

det bebodda landet. Utöver henne kan vi utläsa utifrån intervjuer att två av eleverna, Aron som 

bor på internat och vill använda sina språkkunskaper samt Cia som trivs ännu mer i det nya 

landet än Sverige är delvis integrerade. Cia är även den informant som hamnar under kategorin 

"ingen integration alls".  

Aron har försökt att integrera sig genom sporten men detta skedde via den skandinaviska 

skolan som han befinner sig på. Men Bea har aktivt valt att integrera sig och har en omgivning 

som består av blandade människor där bland annat människor från det bebodda landet ingår. 

Hon har inga förutfattade meningar om den inhemska sektionen eller att dessa på något sätt 

skulle vara problematiska. Vidare anser hon att reaktionen till hennes relation med den inhemska 

sektionen förstärker hennes utanförskap och för bort henne från de skandinaviska eleverna. Hon 

menar att de skandinaviska elever och hennes relation till de inte är fungerande och grunden till 

detta är att alla som går på denna skola måste "bete" sig eller uppföra sig enligt den norm som 

dominerar skolan. Precis som henne, riskerar för övrigt andra elever att hamna i ett utanförskap 

och bli exkluderade. Detta menar hon, påverkar hennes vilja att integrera sig och skapa relationer 

med de svenska och skandinaviska eleverna. Hon finner ingen logik i att basera sin skolgång på 

fördomar samt leva i samma bubbla för att inte riskera den svenska tryggheten. Eftersom dessa 

elever aktivt väljer att stå utanför landets samhälle och eleverna från den inhemska sektionen 

skapar de en starkare familjrelation med sina "landsmän". Detta är Bea kritiskt till. Elsa är en av 

de studenterna som aktivt har en avståndstagande ställnig till den inhemska sektionen i skolan 

och hela hennes liv, vänner och familjvänner har en koppling till den skandinaviska skolan.  

Cia är en elev som är problematiskt att placera precist. Hon känner inte att sig tillhöra den 

svenska kulturen och anser inte heller sig själv som svensk. Enligt hennes uttalanden är varken 

hon eller familjen typiska svenskar. Hon hävdar under hela intervjun att hon inte känner sig 

svensk och att flytta till det nya landet underlättade väldigt mycket för henne då en 

"hemmakänsla" utvecklades i landet. En tillhörighetskänsla utvecklades i det bebodda landet som 

kom att genomsyra hela hennes liv. I kontrast till detta är hon inte integrerad i den "nya" kulturen 

eller samhället. Hon umgås inte med människor från det landet eller har inte heller en social 

omgivning i det "nya" landet. Slutligen kan man utläsa att informanten saknar en känsla av svensk 

identitetstillhörighet samtidigt som hon inte är en del av den "nya" kulturen som hon har 

befunnit sig i, under många år.  

Det bakomliggande faktorn kan eventuellt utgå ifrån hennes bakgrund, den förort och 

upplevelser hon hade i det lilla svenska samhället innan familjen bestämde sig för att flytta till det 

nya landet. Att komma ifrån en liten förort där alla känner varandra samt inte trivas i den skola 

hon gick i ligger i grund för hemmakänslan i det bebodda landet och saknad av en svensk 

tillhörighetskänsla.  



6. Diskussion 

Nedan kommer resultat och analysen diskuteras på ett djupa plan med återkoppling till 

litteraturöversikten.   

Det finns flera olika faktorer och aspekter bakom val av den svenska skolan utomlands. En av 

dessa faktorer är att eleverna som går i denna skola strävar efter att ha en utbildning som 

överlappar deras tidigare kunskaper samt en väg till vidarestudier eventuellt i Sverige samt känner 

sig inkluderade i skolmiljön. Precis som Anne- Marie Mejía hävdar måste det finnas en länk som 

leder eleverna till deras "egna hem kultur". Denna länk är viktig för de elever som skall återvända 

hem igen62. Dessa elever är barn till välbärgade familjer och av den anledningen inte har 

socioekonomiska hinder vid studier av just denna skola. Precis som Carder menar i sin studie har 

dessa elever föräldrar som är från en högre sociokulturell klass och har inte sina rötter i en 

arbetarklass63. Detta beskriver även Bonebright och menar på att dessa internationella barn oftast 

har (1) militära föräldrar, (2) diplomat föräldrar, (3) företagande föräldrar eller (4) barn som har 

föräldrar i mission arbete. Således innebär detta att det inte är vilka barn som helst som befinner 

sig vid denna skola utan precis de elever som har föräldrar tillhörande någon av de ovan nämnda 

grupperna64.  

Dessa barn är oftast sådana som måste förflytta sig med sina föräldrar kontinuerligt och bor i 

olika länder kortvarigt. I och med detta lär dessa barn att kunna upprätthålla kontakter med både 

familj och vänner. Utifrån empirin kan det tydligt utläsas att denna omväxling även sker inom 

skolansramar, då många byter positioner samt att många elever är på genomresa. Elevers 

frustrationer över byte av relationer och upprätthållande framkommer tydligt i resultat och 

analysen. Det kan man även se i Bonebrights artikel som hävdar att dessa elever påverkas av den 

ständiga flytten och utbyte av relationer samt måste lära sig att upprätthålla kontakt med sina 

vänner och familj som befinner sig på andra delar av världen. Utifrån empirin går det även att 

utläsa, att dessa barn har begränsade vänskapskrets som även Bonebright påpekar i sin studie. 

Bonebright menar att dessa barn som hon i sin studie nämner som ”third culture kids” måste i ett 

tidigt skede sytematiskt kunna förhålla sig till att upprätthålla kontakt med familj och vänner 

oberoende av det fysiska avståndet65.  

En annan aspekt i studien är motivet bakom val av skola i praktiken. De intervjuade eleverna 

hävdar under intervjuerna att det som lockade de till den svenska skolan berodde på tryggheten 

att kunna språket samt att den mångkulturella delen med olika språk.  Den aspekten förstärks i 

litteraturen med Mejías uttalanden. Mejía hävdar i sin bok att mångfalden både kulturellt och 

språkigt gör skolorna mer intressanta och attraktiva. En av dessa informanter (Aron) som har valt 

                                                 
62 Mejía, Anne- Marie de: Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite Bilingual 
Education. 2002, Sidan.17 
63 Citerad i: Mejía, Anne- Marie de: Prestige, and Bilingualism: International Perspectives on Elite 
Bilingual Education. 2002 
64 Bonebright, DA- Adult third culture kids: HRD challenges and opportunities. 2010, Sidan 353 
65 Ibid, S. 351-352 



att studera på en svenska skola på eget initiativ valde denna skola precis av samma anledningar 

som Mejìa hävdar samt att han ville ha användning av sina språkliga kunskaper som talas i det 

landet.  

Utifrån de undersökta för studien anser informanterna att denna skola utvecklar de på många 

olika sätt. Den svenska skolan formar deras personligheter till att vara mer öppna samt att 

inlärningen av olika språk och kulturer sker i en större utsträckning. Man kan dra paralleller 

mellan de undersökta eleverna med Börjessons undersökning om de internationella svenska 

eleverna i Frankrike. Det är viktigt att påpeka att denna skola inte var en internationell skola utan 

en skandinavisk skola med svenskar som majoritet. Börjeson menar i sin studie att den 

internationella aspekten skapar en större inblick i andra kulturer och nationaliteter. Genom att ha 

en internationell skolbakgrund utvecklas man som människa och kan sätta sig i olika situationer 

samt ändra sitt sätt att agera och tänka beroende av motparten66. 

I denna studie framgår det tydligt att dessa barn avviker sig från normen och har skapat en 

gemenskap och tillhörighet med skolan. Detta har även skett på en familjnivå. Allt som 

genomsyrar deras liv i det nya landet sker via skolan. Utifrån intervjuerna kan man utläsa att dessa 

elever har skapat en "internationell anda" som Wagner beskriver. Den internationella andan går 

ut på att eleverna lär sig att de tillhör en vis "elit" grupp som elever med samma skolbakgrund67 

och av denna anledning väljer att inte beblanda sig med de lokala eleverna som verkar enligt 

informanterna vara roten till problem och ingen motivation inför studierna. Vidare påpekar 

Wagner att dessa internationella elever inte anpassar sig till normen eftersom de lär sig att de 

tillhör en annan grupp och detta menar Håkan Forsberg, som i sin tur leder till segregation. 

Atmosfären i skolan är nog tilläckligt för att dessa elever ska skapa ett umgänge. Detta kan vi 

även se att Wagner har skrivit om i sin rapport om de internationella eleverna. Wagner hävdar att 

eleverna är isolerade ifrån den värld som existerar utanför skolan och förknippas med utländska 

myndigheter. Det leder till att ingen interaktion sker mellan de internationella eleverna och det 

bebodda landets individer. Vidare skriver Wagner om att allt det sociala som sker kring livet 

utspelar sig i skolan och via skolan. Även elever som bor på internat har begränsade tillgångar till 

de utomstående eftersom all kommunikation och relation införskaffas via skolan68. 

Majoriteten av förflyttningar beror enligt empirin på att någon av föräldrarna får arbete i det 

nya landet som resulterar i att hela familjen följer med, det vill säga medföljare. Under studiens 

gång som även kan utläsas i ovanstående kapitel beslöt en av informanterna tillsammans med 

familjen att flytta till ett nytt land. Flytten var ett aktivt val av familjen som inte trivdes eller kände 

gemenskap i Sverige. Flytten underlättade deras val av att stanna kvar i det nya landet  en längre 

period eftersom de inte kände en tillhörighet med Sverige eller människorna där. Informantens 

uttalanden kan förstärkas med Bonebrigts studie där hon hävdar att dessa barn saknar en känsla 

                                                 
66 Börjesson, Mikael- Transnationella utbildningsstrategier- vid svenska lärosäten och bland 
svenska studenter i Paris och New York. Pedagogiska institutionen, 2005, Sidan 231 
67 http://www.skeptron.uu.se/broady/sec/p-wagner-9705.htm 
68  Ibid 
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av tillhörighet69. Majoriteten av dem undersökte elever hade en tillhörighets känsla  och 

gemenskap både med svenskar och Sverige som kontrast till Bonebrights uttalande i ovanstående 

mening. 
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7. Konklusion  

Syftet med studien var att undersöka svenska gymnasieelevers upplevelser och erfarenheter av att 

studera och leva i utlandet samt deras attityder till svenska skolan i utlandet.  För att fullborda 

syftet med studien har intervjuer som metod använts och vidare har dem transkriberade data 

analyserats via beskrivningskategorier. Eftersom den skandinaviska skolan tillämpar ett årsavgift 

per elev begränsar detta möjligheten att gå på denna skola för elever tillhörande en lägre 

socioekonomisk bakgrund. Utifrån beskrivningskategorierna kan man utläsa att elever som 

studerar vid denna skola kommer från välbärgade familjer med hög socioekonomiskt bakgrund.  

Den svenska skolan har skapat en ”svensk bubbla” som har lett till en segregation som de 

flesta av informanterna är nöjda med.  Detta, eftersom många av dem har skapat kontakter via 

skolan och bekvämligheten har tagit över en stor del av deras livsstilar som försvårar 

integrationen i det nya landet och av den anledningen väljer att enbart umgås med svenskar och 

skandinaver.  

Attityder som tydligt förekommer under empirin påvisar att majoriteten av dessa elever aktivt 

väljer att inte beblanda sig samt integrera sig i det nya samhället. Den nya kulturen hänvisas på ett 

negativt och problematiskt sätt.   

I vidare studier på den internationella banan, är det önskvärt att de bakomliggande orsaker till 

uppfattningen av den ”mångkulturella” benämningen bland utlandssvenskar studeras på en 

djupare plan. Alla ovanstående informanter beskriver mångkulturalitet som skandinaviskt och de 

underliggande faktorerna bör undersökas.  
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9. Bilagor  

9.1 Bilaga 1- Intervjuguide 

Huvudtema: Bakgrund 

 Vad heter du? 

 Hur gammal är du?  

 Vart kommer du ifrån? 

 Bor du på campus? Om ja, varför? 

 Hur länge har du bott i det här landet? 

Huvudtema: Familj 

 Vad jobbar dina föräldrar med?  

 Har du andra syskon eller är du ensam barn? 

 Vad gör dina andra syskon? 

Huvudtema: Upplevelser vid den skandinaviska skolan 

 Hur länge har du gått på denna skola? 

 Skulle du kunna berätta lite om hur det är att vara student vid skolan?  

 Finns det något som är särskilt bra? Något du inte tycker är bra? 

 Hur kan man annars göra för att göra det bättre? 

 Påverkar just denna skola din personlighet och liv på något sätt? 

 Hur påverkar den dig? 

 Varför tror du skolan har den påverkan på dig? 

 Berätta hur du upplever skolan jämfört med skolan du gick på i Sverige eller ett annat 

land (om personen i fråga inte har studerat i Sverige).  

 

Huvudtema: Elevens tidigare skolgång 

 Har du gått i skolan i Sverige? 

  Hur länge och vart? 

 Har du gått i skolan i ett annat land? 

 Var det en svensk skola, internationell eller lokal skola? 

 Varför gick du på den skolan? 

Huvudtema: Val av skola 

 Berätta varför du går just på den skandinaviska skolan och inte en annan skola 

 Skulle du vilja gå på en annan skola i det aktuella landet? 

 Varför/ varför inte? 

 Hur kom du i kontakt med den här skolan? 

 Vad har dina föräldrar för roll i ditt/ ert val av skola? 



 Vilken roll har de?  

 Hur har deras roll påverkat ditt val av skola? 

 

Huvudtema: Den nya kulturen  

 Skulle du kunna berätta lite om ditt liv i det nya landet? 

 Vad är det största skillnaden mellan ”landet” och Sverige, enligt dig? 

 Påverkar det dig på något sätt? Om ja, hur? 

 Har du kontakt med andra människor än bara svenskar och skandinaver? 

 Berätta lite om din relation till de skandinaviska eleverna? 

 Berätta lite om din relation till de lokala eleverna/ vännerna eller omgivningen som du är 

en del av? (Frågas om intervjuaren har kontakt med andra än bara skandinaviska 

individer) 

 Hur fungerar det? Ser du stora klyftor mellan att vara svensk eller lokal befolkningen?  

 Om ingen kontakt- vad beror det på? 

 Vad tycker du den största skillnaden mellan svenska skolan och den lokala skolan? 

(Frågan ställs om intervjupersonen har vänner som går på en lokal skola) 

Huvudtema: Utlandsvistelsen  

 Hur länge har du bott i ”landet” och varför flyttade du hit? 

 Kommer du/din familj fortsätta bo kvar här? 

 Hur ser ditt liv ut utanför skolan? 

 Hur ser din kompiskrets ut?  

 Varför ser det ut på det sättet tror du? Kan det ha någonting med din bakgrund och 

omgivning att göra? 

Huvudtema: Framtidsplaner  

 Har du planer på att flytta tillbaka till Sverige? 

 Varför/ varför inte? 

 Har du planer på att fortsätta studera utomlands? 

 Vad beror det på? 

 Tror du att du kommer bosätta dig i Sverige i framtiden? 

Har du annat som du vill tillägga utifrån frågorna eller något som du anser är viktigt för denna 

studie? 
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