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Sammandrag 

Syftet med min undersökning har varit att se hur nyanlända elever upplever att deras olika 

identiteter aktiveras och omskapas i mötet med Sverige i form av den svenska skolan och dess 

lärare. Jag har genomfört fem intervjuer på en gymnasieskola. Jag har sedan analyserat mina 

resultat utifrån tidigare forskning, genom begrepp som identitet, kultur, framtid, respekt, roller 

och kunskap. Resultatet visar att informanterna tycker att det både kan vara enkelt och svårt att 

jämka ihop sina identiteter till en identitet som är funktionell i den svenska skolan. Vissa vill 

behålla hemlandets mer strikta och auktoritära lärarstilar med tydlig distans mellan lärare och elev, 

medan andra visar på en förskjutning av elevidentiteten mot en mer ifrågasättande och nära 

relation till läraren.  

 

Nyckelord: identitet, lärare, nyanlända elever, elevidentitet, kultur 

 

 

 



 3 

Innehållsförteckning 

Sammandrag .......................................................................................................................2 

1 Inledning ..........................................................................................................................5 

2 Bakgrund ..........................................................................................................................6 

3 Litteraturöversikt ............................................................................................................7 

3.1 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp ................................... 15 

3.1.1 Hermeneutik ............................................................................... 15 

4 Syfte och frågeställningar ............................................................................................ 16 

5 Metod ............................................................................................................................ 17 

5.1 Metod för datainsamling ............................................................................ 17 

5.2 Urval .............................................................................................................. 17 

5.3 Material ......................................................................................................... 17 

5.4 Databearbetning och analysmetod ........................................................... 18 

5.5 Genomförande ............................................................................................ 19 

5.6 Etiska aspekter ............................................................................................. 19 

5.7 Reflektion över metoden ........................................................................... 19 

6 Resultat .......................................................................................................................... 20 

6.1 Lärare ............................................................................................................ 20 

6.1.1 Kunskap ....................................................................................... 20 

6.1.2 Struktur och individanpassning ................................................ 20 

6.1.3 Uppmuntra frågor ...................................................................... 21 

6.1.4 Hjälpsamhet ................................................................................ 21 

6.1.5 Motivation ................................................................................... 22 

6.1.6 Respekt ........................................................................................ 22 

6.1.7 Kultur ........................................................................................... 24 

6.2 Framtiden ..................................................................................................... 24 

7 Analys och diskussion ................................................................................................. 26 

8 Konklusion ................................................................................................................... 29 

Referenslista ..................................................................................................................... 30 



 4 

Digitala källor ................................................................................................................... 31 

Bilaga 1: Intervjuguide .................................................................................................... 32 



 5 

1 Inledning 

I mitt arbete som lärare i svenska som andraspråk möter jag ständigt nya människor i alla åldrar 

från hela världen. För att kunna bemöta och förstå mina elever på ett bättre sätt behöver jag få 

mer kunskap om vad som händer inom dem och med deras identiteter i mötet med Sverige, och 

då specifikt den svenska skolan. 

 

Intresset för den här frågeställningen väcktes när jag själv inom min lärarutbildning hade praktik 

ute på en skola i en klass med nyanlända elever, och hade besök av min lärare från Uppsala 

universitet. Hon skulle observera mig under en lektion som jag höll i. En av hennes kommentarer 

efter att lektionen var avslutad var att jag hade haft alldeles för kort kjol på mig, och att det var 

svårt för männen i klassen, särskilt de yngre, att koncentrera sig på lektionen då. Den här 

kommentaren har funnits kvar i mitt bakhuvud ända sedan dess. Är det verkligen lärarens kläder 

som är avgörande för nyanlända, eller finns det andra, mer omfattande delar som är viktigare att 

lärare har kunskap om i sitt möte med nyanlända elever? För att hårdra det: räcker det med att 

läraren ska ha lång kjol, eller kanske rentav byxor, för att eleverna ska känna sig trygga och 

bekväma i klassrummet, eller finns det annat som är spelar större roll i mötet mellan nyanlända 

och den svenska skolan? 
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2 Bakgrund 

1980 invandrade knappt 40 000 personer till Sverige. 2012 hade den siffran stigit till drygt 

100 000 (Migrationsinfo). Ungefär en fjärdedel av dessa var barn under 18 år (SCB), vilket gör att 

den svenska skolan står inför det faktum att fler och fler nyanlända kommer att sitta i 

skolbänkarna. Alla dessa är individer och har sina unika identiteter som har formats genom en rad 

olika kulturer, värderingar, normer och förhållningssätt.  

Begreppet nyanlända elever definieras i en rapport från Utbildningsdepartementet (Ds 2013:6) 

som elever som har kommit till Sverige och påbörjat sin utbildning i Sverige efter sju års ålder 

(vid särskilda skäl efter åtta års ålder). En elev ska dock inte betraktas som nyanländ efter fyra års 

skolgång (Ds 2013:5). 

Den svenska skolans syn på identitet, mångfald och en mångkulturell utbildning har 

förändrats; fram till 1980-talet var utbildning och undervisning till största delen koncentrerat på 

att generera en likhets- och enhetsbaserad gemenskap (Lorentz & Bergstedt 2006:109). I den 

svenska läroplanen för gymnasieskola från 2011 (Lgy 2011:5) ser vi en förändring där begrepp 

som etnisk tillhörighet, kultur, religion eller annan trosuppfattning visar på ett mer mångkulturellt synsätt. 

I läroplanen för gymnasieskola 2011 (Lgy 2011:5) står det att ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde (…) är de värden som utbildningen ska 

gestalta och förmedla”. Vidare står ”En trygg identitet och medvetenhet om det egna och 

delaktighet i det gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras 

villkor och värderingsgrunden” (Lgy 2011:5). Det står också att ”skolan ska främja förståelse för 

andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på 

grund av kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning (…)” (Lgy 2011:5). 

Fortsättningsvis står att ”skolan ska vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de 

förs fram. Den ska framhålla betydelsen av personliga ställningstaganden och ge möjligheter till 

sådana. Undervisningen ska vara saklig och allsidig” (Lgy 2011:6). Det står vidare att ”skolans mål 

är att varje elev kan samspela i möten med andra människor utifrån respekt för skillnader i 

livsvillkor, kultur, språk, religion och historia” (Lgy 2011:11).  

 

Detta leder sammantaget fram till min undersöknings relevans och betydelse i det svenska 

klassrummet 2015.  

Vi har alla våra egna identiteter, referensramar och kulturer som aktiveras och också 

omförhandlas i möten med andra människor. Hur upplever nyanlända elever att deras identiteter 

aktiveras och förändras i mötet med den svenska skolan, i form av lärare? 
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3 Litteraturöversikt 

I det följande kommer jag att redogöra för några centrala teorier kring och perspektiv på 

begreppet identitet och kultur, med fokus på ungdomars identitet. Jag är medveten om att dessa 

begrepp är väldigt komplexa, och jag gör inget anspråk på att ge en fullständig redogörelse för 

dem. Istället vill jag försöka skildra olika perspektiv på begreppen identitet och kultur på ett sätt 

som sedan kan kopplas till min undersökning. 

 

Vad är en identitet? Är det bara ett enkelt och formellt svar på vem man är, i form av körkort, 

pass och andra officiella handlingar? Eller är identitet något mer komplext än så? Nils Hammarén 

och Thomas Johansson försöker i sin bok ”Identitet” reda ut vad en identitet är (Hammarén & 

Johansson 2009). Identitet är idag ett laddat och omtalat begrepp, och många av vår tids stora 

frågor, till exempel könsstrukturer, mångkulturalism och rättvisefrågor, rör sig kring begreppet 

identitet (Hammarén & Johansson 2009:17). Författarna menar att hur man uppfattar andra och 

deras identitet till stor del beror på vilken identitet man själv har, vilka biologiska, sociala och 

kulturella ”glasögon” man har på sig. Officiella handlingar kan vara ett första incitament på vem 

man är, genom att man kan identifiera en unik individ, men i vardagsspråket används identitet 

ofta för att åtskilja och fastställa en individs tillhörighet, ofta med stark betoning på likhet och 

skillnad. Vi vill gärna kategorisera människor i grupper, hitta mönster och en viss logik utifrån till 

exempel kön, ålder, klass, politik, etnicitet och så vidare (Hammarén & Johansson 2009:9). Detta 

gäller den moderna människan såväl som vetenskapsmän som till exempel Darwin och 

utvecklingsläran, eller Linnés botaniska system. Vi vill också gärna tillhöra och förknippas med en 

viss grupp eller samhällsposition, till exempel genom vårt yrke. Modernitet, skillnad och identitet 

hänger nära samman, men vetenskapens iver att katalogisera associeras också ofta med de 

mörkare sidorna; sexism, rasism och klassförtryck. Begreppet identitet kan också kopplas ihop 

med ett behov av att kontrollera och låsa fast människor i en viss position. Utifrån dessa 

påståenden har diskussionen om identitet mynnat ut i olika vetenskapliga fält, bland annat 

sociologi, kulturforskning och socialpsykologi.  

 

Några av de centrala diskussioner kring identitet som Hammarén och Johansson tar upp rör 

motsättningar som essentialism eller konstruktionism, kärna eller process, skillnad eller 

komplexitet samt individuell eller kollektiv (Hammarén & Johansson 2009:11f). I diskussionen 

kring essentialism eller konstruktionism resonerar man kring huruvida vi föds med en identitet 

eller om den skapas i en komplex och samhällsförankrad process. En gyllene medelväg kan vara 

att ta hänsyn till flera faktorer och se identitet som både det vi har med oss från början och det vi 

formas till via kulturella och sociala processer. En fråga som till viss del hänger ihop med detta är 

kategorin kärna eller process. Här diskuteras huruvida det existerar en ”kärna”, alltså en stabil, 
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fast grund till våra personligheter och identiteter, eller om identiteten snarare är föränderlig, rörlig 

och i ständig process. Beroende på vilken ansats man väljer får det stor inverkan på hur vi ser på 

oss själva och vår identitet över tid – är vi i grunden en och samma person eller kan vi skilja på 

den person vi var vid olika tidpunkter? En annan vanlig teori som faller under kategorin skillnad 

eller komplexitet går ut på att identiteten skapas via konflikter, olikheter och skillnader. Enligt 

detta resonemang vet vi vilka vi är för att vi är olika någon annan. Ett alternativt tankesätt är att 

vi är mer komplexa än så, att vi bygger våra identiteter genom att mixa, blanda och omvandla oss 

själva. Den sista kategorin, individuell eller kollektiv, ser på identitet som antingen skapad av en 

person själv, eller att identiteten är präglad av samhälle och kultur. Ett mer socialpsykologiskt 

perspektiv pekar på hur det individuella och kollektiva hänger ihop och förutsätter varandra, i ett 

slags symbios. Hammarén och Johansson belyser komplexiteten via ett exempel som visar hur 

identitet är något föränderligt och rörligt; när någon utmanar en stereotyp. En vanlig stereotyp är 

att män är sämre på att ta hand om barn än kvinnor, och därför inte tar ut pappaledighet. En man 

som vill vara pappaledig utmanar stereotypen om män och vill utveckla sin identitet, vilket visar 

att det idag inte finns en utan flera möjliga identiteter.  

Också Signild Risenfors diskuterar i sin artikel ”Vara sig själv – identitetsformande bland 

ungdomar i gymnasieskolan” identitet utifrån ett utvecklingsperspektiv. Hon menar att identitet 

inte ska ses som slutprodukten av en process, utan snarare som tillfälliga punkter i en lång 

identifikationsprocess, ungefär som knutarna på ett snöre eller stillbilderna i en film (Risenfors 

2014:308). Hon ser begreppet identifikation som ett vidare begrepp än identitet, då identifikation 

innefattar ett antal identiteter. Utifrån de diskussioner som Hammarén och Johansson tar upp 

kan man se att Risenfors ser identitet utifrån ett sorts konstruktivistiskt processperspektiv. I sin 

studie har hon intervjuat gymnasieungdomar i årskurs tre med syfte att fånga upp olika 

livstolkningar. Ett återkommande tema i undersökningen är just identitet som ett ständigt 

omskapande, där ungdomarna talade om att bli sig själva, vilket visar att det finns en tanke om att 

det autentiska hos varje person inte bara är utan måste sökas (Risenfors 2014:322). Författaren 

nämner begreppet belonging, vilket synliggör både being, alltså att vara sig själv, och longing, alltså att 

länga efter något annat än det som är (Risenfors 2014:315). 

 

Hammarén och Johansson menar vidare att identitet är ett mellanbegrepp som helst ska fungera 

som en brygga mellan någon sorts samhällsförståelse (Hammarén & Johansson 2009:14). De 

åsyftar mer övergripande strukturer och institutioner samt den mer subjektiva nivån där individer 

tolkar, förhåller sig till och på sikt förändrar samhället. Ibland används termer som 

individ/samhälle eller aktör/struktur för att beskriva detta. Risenfors använder sig också av 

termen aktör i den bemärkelsen att identiteten skapas i specifika sammanhang och alltså behöver 

ha en kontext, där någon form av aktör tilltalar, anropar eller erbjuder individen någonting 

(Risenfors 2014:209f). När man talar om identitet använder man ofta uttryck som ”identitetskris”; 

”mognad” och ”att utveckla sin identitet”. Dessa tankegångar hör hemma i ett 

utvecklingspsykologiskt tänkande, där det handlar om hur man ser på identiteter som något som 
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skapas. Detta utvecklingsperspektiv är ett grundläggande och dominerande tankesätt inom den 

västerländska kulturen (Hammarén & Johansson 2009:19). Det är samtidigt viktigt att lyfta fram 

att idén om en fast, homogen, inre och stegvis utvecklad identitet fortfarande har ett starkt fäste, 

särskilt i vardagslivet (Hammarén & Johansson 2009:20). När man ser identitetsskapandet som en 

process är kontexten nödvändig (Risenfors 2014:309). Exempel på olika aktörer eller kontexter 

kan vara samhället, skolan eller föräldrar. ”Jaget” formas genom att individen väljer ett 

erbjudande framför ett annat i det stora utbudet av tilltal som överöser hen. De val individen gör 

är dock tillfälliga; i nya kontexter ges nya erbjudanden att ta ställning till. Man kan säga att 

identiteten ”kopplar upp” oss på samhället och skapar en brygga mellan vår unika person och 

samhället (Hammarén & Johanson 2009:41). I grund och botten handlar denna diskussion om att 

försöka formulera tankeredskap för att diskutera och analysera hur vardagsliv och konkreta 

människor påverkas, förändras och relaterar till historiska förändringsprocesser. Identitet är ett 

område som berör både stora och små frågor och som speglar samt säger något viktigt om vilket 

samhälle vi lever i, vilka samhällsförändringar som sker samt vilket samhälle vi vill leva i 

(Hammarén & Johansson 2009:17). 

Som Risenfors skriver är kontexten, eller sammanhanget, inte bara en central del i 

identitetsskapandet, utan en oumbärlig del (Risenfors 2014:309). Kontext används i Risenfors 

artikel om såväl plats som det ideologiska sammanhang där ungdomarna uttrycker sig. Också 

Alastair Henry skriver i sin artikel ”Att vara en global medborgare – skapandet av språkliga 

identiteter i och utanför skolan” om kontexter, men han kallar dem för domäner (Henry 

2014:280). Precis som Risenfors menar han att identiteter, eller möjliga själv som han kallar dem, är 

kopplade till domäner och att vi skapar önskade (och oönskade) möjliga själv för varje social 

kontext som vi ingår i. Både Henry och Risenfors lyfter fram skolan som en viktig kontext för 

ungdomars identitetsskapande, om inte den viktigaste.  Henry menar att såväl sociala identiteter 

skapas, till exempel i kompisrelationer, som akademiska och karriärorienterade identiteter (Henry 

2014:280). Andra kontexter som ungdomarna i Risenfors studie själva lyfte fram som viktiga för 

deras identitetsskapande var familj och uppväxt, religion, lärare samt klassrumsklimat. Familjen är 

det som framträder som den primära kontext där ungdomarna speglar sig själva, men de kopplar 

också mycket av sin identitet till annan gemenskap, till exempel ett trossamfund (Risenfors 

2014:313). Det finns ett identitetssökande som handlar om att spegla sig i andra men samtidigt 

vara unik. Processen att inte bara vara utan också bli sig själv sker i en kontext där man tillhör en 

familj, en grupp, en trosgemenskap eller något annat som fångar in identifikationsprocessen 

(Risenfors 2014:317). Lärare som kontext blir en form av tilltal från vuxenvärlden riktat till 

ungdomarna (Risenfors 2014:320). Ungdomarna i studien berättar att flera lärare talar om att det 

är viktigare att vara sig själv än att prestera, vilket gör att erbjudanden om att vara sig själv görs till 

något som ligger utanför skolans värld. I en del fall kan de bli missriktade, då eleverna kan känna 

att det trots allt är viktigare att få bra betyg än att vara sig själva, kanske som det autentiska 

exemplet att vara muslim och åka på resa till Mecka men ändå bli överöst med skolarbeten när 

man kommer tillbaka. 
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Något som visar att det inte bara är människor och platser som är kontexter för 

identitetsskapandet är den mer existentiella dimensionen som framkom i samtalen med 

ungdomarna i Risenfors studie; tid (Risenfors 2014:314). Vid frågor om framtiden blev den 

existentiella dimensionen extra tydlig då de kunde inta positioner som vuxna eller gamla, och 

utifrån dessa försöka se tillbaka på sina liv. Just tid som en faktor för identitetsskapandet tar 

också Alastair Henry upp (Henry 2014:279). Han menar att de bilder vi har av oss själva i 

framtiden också påverkar hur vi uppfattar och analyserar vårt nuvarande själv och alltså hjälper 

oss att utvärdera våra nuvarande jag. Det är först i adolescensen som människor utvecklar 

förmågan att resonera på ett mer abstrakt sätt så att unga människor kan skapa bilder av vilka de 

kommer att bli. Författaren menar också att det är i adolescensen som möjliga själv börjar ta 

form, och däri finns det tre möjliga typer: det ideala självet, vilket är vilka vi hoppas att vi kommer 

bli, det fruktade självet, vilket är vilka vi fruktar att vi ska bli, samt vilka det är mest sannolikt att vi 

kommer bli (Henry 2014:278). Från detta kan man urskilja framförallt två motsatta typer av 

möjliga själv: det bästa utfallet och det sämsta utfallet. Henrys studie fokuserar på identitet som 

skapas genom ett främmande språk, och då främst engelska. Hans informanter kunde föreställa 

situationer i framtiden då engelska skulle vara viktigt för dem, både professionellt och privat, och 

de kunde både ge uttryck för sina ideala själv och sina mer sannolika själv. Det ideala självet, alltså 

det bästa utfallet, fungerade i många fall som motivation för att lära sig det främmande språket 

(Henry 2014:291).  

Just motivation är en aspekt av identitetsbegreppet som Henry lägger stor vikt vid, med 

hänvisning till att motivation som en central del inom språkinlärning har blivit ett viktigt 

forskningsfält. I teorier om språkmotivation är identitet dominerande. I modern tid har två 

betydelsefulla teorier om språkinlärningsmotivation vuxit fram: den integrativa motivationen och 

Dörnyels motivationsteori (Henry 2014:284). Den förstnämnda intar ett socialpsykologiskt 

perspektiv och handlar om att lärarens attityder till undervisningen tillsammans med individens 

intresse för att kommunicera med människor i andra sociala sammanhang är avgörande för 

framgång. Dörnyels teori använder sig snarare av personlighetspsykologi där man anser att 

identifikationen sker inom en individ istället för i sociala sammanhang. För att återknyta till 

kontexten tid handlar det om att kunna se sig själv som någon som i framtiden kommer använda 

sig av språket, och alltså om att kunna skapa ett möjligt själv. Detta innebär att individen måste 

skapa en ny komponent i sin identitet, vilket kräver fantasi och vilja att prova på nya identiteter. 

Språket är trots allt en stor del av en individs identitet, och används för att kunna uttrycka denna 

identitet till andra människor. När man använder sig av ett främmande språk intar man en annan 

position och använder sig av kulturella referensramar som är olika de man själv vuxit upp med, 

vilket innebär en förändring av självbilden. Man får alltså en ny, eller i alla fall förändrad identitet 

när man talar ett nytt språk. 

 

Alastair Henry menar också att en individ genom att lära sig och behärska ett nytt språk inte bara 

får en möjlighet att positionera sig som annorlunda och inte en av många, utan också bidrar till 
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skapandet av en självbild som en självständig individ och en global världsmedborgare (Henry 

2014:283). Det är relativt nyligen som man inom psykologin börjat förstå hur globalisering 

påverkar identiteter, och av alla sociala grupper är det ungdomar i adolescensen som påverkas 

mest. I denna ålder har ungdomar ännu inte bundit sig vid ett särskilt levnadssätt, vanor eller 

perspektiv, och därför är de mer öppna för det som är annorlunda, nytt eller som ligger utanför 

deras egna referensramar. Ungdomarna i Henrys studie visar prov på att de är bekväma med att 

agera och kommunicera över nationella och kulturella gränser, och dessa identiteter ter sig 

naturliga för dem (Henry 2014:292). De är också medvetna om nödvändigheten i att vara flexibla 

och att vara öppna för olika kulturella influenser. Att ha en global identitet möjliggör 

kommunikation med andra personer utanför de lokala miljöerna, vilket i sin tur leder till 

skapandet av samhörighet som går bortom lokala gränser. Henry tar upp två synsätt på identitet 

utifrån ett globalt perspektiv: bikulturella och hybrida identiteter (Henry 2014:285). Det 

förstnämnda innebär att medan en del aspekter av en individs identitet är förankrade i lokala 

kulturer så har andra aspekter utvecklats till en medvetenhet om ens relationer till globala 

kulturer. De globala delarna av en individs bikulturella identitet har i synnerhet utvecklats i 

digitala miljöer. Hybrida identiteter skapas när lokala kulturer förändras av globaliseringen, vilket 

leder till att lokala och globala kulturer möts och förenas.  

 

Enligt Hammarén och Johansson kan man urskilja fyra olika perspektiv på identitet, där det 

första är ett kritiskt perspektiv på utveckling och identitet (Hammarén & Johansson 2009:19). 

Det finns många sätt att se på frågan om utveckling; inom utvecklingspsykologin ligger fokus på 

att konkretisera den period som sträcker sig från tidig barndom till det att man blir vuxen. Inom 

psykologin är utvecklingstanken central, medan man inom den kulturteoretiska forskningen 

snarare fokuserar på de samhälleliga mönster som ringar in ungdomsperioden. De fokuserar alltså 

på olika processer och fenomen; psykologin på den inre världen, kulturteorin på den yttre. Man 

måste dock i sin analys av ungdomars identitet ta hänsyn till båda världarna. Inom 

utvecklingspsykologin finns det en stark teori om människans åtta olika åldrar, som sträcker sig 

från spädbarnstidens identitetsutveckling till vuxenlivets hantering av det faktum att vi alla ska dö 

(Hammarén & Johansson 2009:21f). De olika åldrarna bildar steg på en sorts utvecklingstrappa, 

där varje människa måste möta olika utmaningar och klara av dessa för att kunna gå vidare. De 

utvecklingspsykologiska teoretikerna understryker att den inre utvecklingen sker i samspel med 

den yttre världen, men uppmärksamheten riktas nästan enbart mot de inre processerna. Man talar 

om en ”uppnådd” identitet. Detta synsätt är dock inte helt oproblematiskt, eftersom det bland 

annat utgår från en heteronormativ kärlek, samt att det som eftersträvas är en anpassning till 

rådande samhällsnormer och –värderingar (Hammarén & Johansson 2009:23). Eftersom det 

också rör sig om generella och abstrakta teorier om hur människor utvecklas, som är tänkta att 

gälla alla ungdomar, oavsett kön, etnicitet och klass, innebär det att varje avvikelse betraktas som 

ett tecken på ofullständig utveckling. Dessa teorier är inte helt användbara till att förklara dagens 
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ungdom och dess mentalitet; livet har snarare blivit mer seriellt (Hammarén & Johansson 

2009:26).  

Om man rör sig från det psykologiska perspektivet till det mer sociologiska så blir det mer 

komplext, då man ställs inför frågan när man egentligen blir vuxen (Hammarén & Johansson 

2009:24). Definitionen är väldigt subjektiv och individuell. Under 1900-talet flyttades gränserna 

mellan barndom, ungdom och vuxenliv, och det centrala i den sociologiska diskussionen kring 

identitet handlar just om var dessa gränser ska och bör dras. Det existerar förstås inga definitiva 

gränser, utan det vi ser är förskjutningar av nya och tillfälliga gränser. När man talar om 

ungdomar och ungdomars identitet används ofta begrepp som visar på flexibilitet, sökande, 

experimenterande och förändring, men för en del människor innebär tonåren ett lidande. Bilden 

är alltså både komplex och motsägelsefull. Sammantaget handlar dessa teorier om en mer flexibel 

inställning till livet och om gradvisa förändringar i hur vi ser på vuxenhet, utveckling och 

stabilitet.  

 

Det andra perspektivet berör identitet som social roll och process, vilket alltså skiljer sig från det 

tidigare perspektivet genom att man här mer rör sig inom socialpsykologi och sociologi med 

större fokus på samhälle och kollektiv (Hammarén & Johansson 2009:27). Ett liknande begrepp 

som används här är ”roll”. Man kan likna samhället vid en teater, där människor spelar olika 

roller. Man kan ha flera roller och man kan också byta. Rollerna utövar dock samtidigt ett tvång, 

det är som att varje roll har ett specifikt manus som man måste följa. För att vara trovärdiga och 

värdiga rollen måste vi anpassa oss efter manuset, och genom detta begränsas våra 

handlingsmöjligheter. Manuset sätter ramar för vad vi kan och inte kan göra. Ungdomarna i 

Risenfors studie uttryckte också tankar om att det i deras identitetsskapande finns olika roller, 

eller positioner, som medvetna iscensättningar (Risenfors 2014:319f). Till exempel är vissa elever 

anonyma medan andra är spexiga. Denna sociala kontext kan ibland vara begränsande, eftersom 

man förväntas följa sitt ”manus” på så sätt att den tyste förblir den tyste, och den pratsamme 

förväntas alltid ha något att säga. Man gör det som förväntas av en, och det är svårt att bryta 

mönster. 

Rollteorin är mycket populär, men kritikerna menar att den förenklar identitetsbegreppet 

(Hammarén & Johansson 2009:28). Ett exempel på detta är könsroller, som på senare år blivit 

mindre tydliga och renodlade. Rollteorin grundlades till stor del som en effekt av 

industrisamhället, där avgränsningarna mellan till exempel kvinnor och män, arbetare och 

tjänstemän samt ungdomar och vuxna var relativt klara. Med dagens samhällsutveckling och 

framväxten av ett mer komplext samhälle med mer flytande positioner har rollteorin förlorat en 

del av sin trovärdighet. Man kan inte längre tala om ”mansrollen” eller ”kvinnorollen”. Rollteorin 

har också fått kritik för sina stereotypa beskrivningar och kategoriseringar. I ett posttraditionellt 

samhälle uppkommer alltså nya villkor för identitetsskapande, där människor kan experimentera 

mer och själva skriva sitt eget manus till olika roller. På ett sätt växer det alltså fram en friare form 

av identitetsskapande. Det finns dock också termer som osäkerhet och process när man talar om 
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dagens identitetsskapande, där man till exempel kan se näringslivets förändring mot mer flexibla 

organisationer, konsulter och nätverk som medskapare av nya krav på förändringar i människors 

personlighet. Vissa menar att denna nya form av subjektivitet innebär slutet för solidaritet och 

gemenskap. Samtidigt som identitetsbegreppet rör sig mot en mer fri och självskriven identitet är 

det viktigt att fundera på vems identitet man talar om (Hammarén & Johansson 2009:32). Kritiker 

menar att detta nya begrepp passar väl in i medelklassens uppfattning och idealisering av sig själv, 

men inte lika bra för mindre privilegierade människor, och att det därför inte är applicerbart på 

alla medlemmar i samhället, som till exempel flyktingar, hemlösa och arbetslösa. 

 

Det tredje perspektivet handlar om identitet som ett kulturellt fenomen inom livsstil och mode 

(Hammarén & Johansson 2009:32). Under 1900-talet har det blivit allt svårare att läsa av 

människors sociala status och tillhörighet genom kläder och utsmyckningar. Tidigare utgjorde det 

yttre en markör och spegelbild av en människas status och materiella framgång. Stil och mode har 

successivt omvandlats till tecken och bevis på vem en människa är, hens identitet. Detta innebär 

inte att alla kopplingar mellan identitet, status och klasstillhörighet har försvunnit, utan snarare att 

mönstren har blivit mer komplexa och svårlästa. Man kan utvidga resonemanget till att inte bara 

gälla utseende och stil, utan också konsumtion. Det är möjligt att säga en hel del om människor 

utifrån stil, smak och konsumtionsmönster, men också vilka de vill bli och vara. Människors 

konsumtion och deras materiella verklighet ingår i ett system där alla enskilda objekt bildar ett 

mönster, som i sin tur säger oss vilken social tillhörighet, livsstil och status en människa har. På 

detta sätt placerar sig människor och intar olika positioner i det kulturella och sociala rummet, 

vilket visar på att det finns ett starkt samband mellan identitet, stil, smak, konsumtion och makt 

(Hammarén & Johansson 2009:34). Människors vardagskonsumtion är dock aldrig helt 

”oskyldig”, utan det finns alltid en mer eller mindre medveten tanke med hur människor väljer att 

framställa sig själva. Ytterligare faktorer som kan påverka var man placeras i det sociala rummet 

är utbildning och kulturellt kapital. Det finns ofta starka samband mellan dessa.  

Man talar ofta om sub- och motkulturer, vilket består av grupper av människor som genom sin 

stil, smak och estetiska uttryck framstår som uppseendeväckande (Hammarén & Johansson 

2009:35). Ofta handlar detta om ungdomar. Exempel på detta är punkarna, som med sina 

piercingar, slitna kläder och mohikanfrisyrer var väldigt spektakulära. Många av de 

ungdomskulturer som till en början ses som revolutionerande omvandlas stegvis till delar av det 

som kallas mainstream, det vill säga de blir en del av det normala. Det finns alltså ett slags flöde 

mellan subkulturer och ”normaliteten”. Ungdomsforskare menar att ungdomsstilar ofta handlar 

om att bearbeta förändringar i samhället och vuxenvärlden.  

 

Det fjärde och sista perspektivet berör nationell och kollektiv identitet (Hammarén & Johansson 

2009:37). De tidigare nämnda faktorerna stil och smak är konkreta, men det finns också mer 

abstrakta referenspunkter, till exempel nationstillhörighet. Att tillhöra en viss nation är en typ av 

föreställd samhörighet, där det dels finns mer konkreta delar som till exempel lagar, språk, 
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historia, politik och ekonomi, dels mer mentala föreställningar och oskrivna lagar. Detta kan 

ibland övergå i nationalism, med krig och uteslutande av vissa utpekade grupper som resultat. 

Under nittiotalet diskuterades nationernas framtid, och många trodde då att globaliseringen skulle 

leda till att nationernas betydelse för ekonomin skulle minska. Nationerna visade sig dock vara 

väldigt starka och globaliseringen har snarare bidragit till att stärka nationskänslan. Under samma 

tidsperiod observerade forskare hur segregationsmönster kännetecknade av klass och kön på 

många sätt kom att kompletteras av ytterligare en selektionsprincip som grundas på etnicitet och 

bostadsområde (Hammarén & Johansson 2009:40). Man kan se detta ute i lokala skolor, där 

skolorna är segregerade på det sätt att majoriteten av eleverna har antingen invandrarbakgrund 

eller är uppväxta med två svenska föräldrar. På så sätt speglas samhällets sociala och etniska 

struktur i skolorna. Svårigheter att komma in i samhället samt att skaffa utbildning och arbete 

visar ansatser till att känslan av utanförskap förstärks, samtidigt som tydliga uppdelningar i termer 

av ”svenskar” och ”invandrare” skapas. Författarna väcker också frågan om vad ”svenskhet” 

egentligen är.  

Det tar tid för nya kollektiva identiteter att växa fram, det är till exempel få svenskar som 

primärt ser sig som EU-medborgare. Å andra sidan kan kollektiva identiteter få en stor betydelse 

och ibland överskugga alla andra identiteter. Kollektiva och nationella identiteter bygger på 

mentala föreställningar om likhet och gemenskap, vilket gör att många av de olikheter som finns 

inom en nation suddas ut till förmån för den kollektiva helhetsidentiteten. Andra identiteter än 

den svenska kan vara viktiga för hur en person ser på sig själv, till exempel en faktor som 

löneskillnader. Vissa har råd att åka på dyra semestrar, andra har svårt att få vardagen att gå ihop. 

Löneskillnaderna kan i sin tur bero på olika faktorer som till exempel kön, ålder och social 

bakgrund. Dessa ekonomiska och sociala skillnader bildar ett viktigt underlag för kollektiv 

mobilisering. Det finns en lång historia av kollektiva identiteter som berör dessa frågor, till 

exempel kvinnorörelsen och arbetarrörelsen.  

 

När det gäller kulturella identiteter skriver Stuart Hall (1994:223) i sin artikel ”Cultural identity 

and diaspora” att det finns en traditionell kulturell identitet som människor med delad historia 

och släktskap har gemensam, där man endast ser till likheter. Till skillnad från Hammarén och 

Johansson diskuterar Hall också att det också finns ett nytt, mer föränderligt sätt att se på 

etnicitet och kulturell identitet, där man också uppmärksammar att det finns stora skillnader inom 

en etnicitet, och att det snarare handlar om att ”bli” mer än att ”vara” (Hall 1994:225). 

Också Hans Lorentz och Bosse Bergstedt diskuterar i sin artikel ”Interkulturella perspektiv – från 

modern till postmodern pedagogik” etnicitet utifrån ett lik- och olikhetsperspektiv (Lorentz & 

Bergstedt 2006). För att lärare och elever ska kunna skapa möjligheter till både social interaktion 

och interkulturell kommunikation måste man rikta uppmärksamheten på heterogeniteten, 

åtskillnad, bland de som befinner sig i den mångkulturella lärandemiljön (Lorentz & Bergstedt 

2006:27). Detta utgår från vad som kallas etnocentrism. Etnocentrism beskrivs i 

Nationalencyklopedin (2014a) som ”en benägenhet eller tendens att se sin egen kultur som 
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central samt att bedöma eller tolka andra kulturer med utgångspunkt i premisser och värdesystem 

formade i det egna kultursystemet” (Nationalencyklopedin 2014a). Kulturrelativism, också kallat 

etnorelativism, kan sägas vara dess motsats; en moralisk attityd till främmande kulturers 

traditioner och tankemönster där man har en medveten och kritisk attityd till den egna kulturen, 

samt är öppen och neutral för andra kulturer (Nationalencyklopedin 2014b). Hans Lorentz 

beskriver i sin artikel ” Interkulturell kompetens – en pedagogisk utvecklingsmodell.” en 

utvecklingsmodell mot interkulturell kompetens, där man går från ett etnocentriskt stadium till ett 

kulturrelativt, vilket han dock kallar etnorelativt (Lorentz 2006:121). De tre första stadierna 

(kulturförnekande, försvar och acceptans) i utvecklingsmodellen är etnocentriska, vilket beror på 

att man inom dessa faser ofta betraktar, förklarar och definierar kulturella skillnader och identitet 

utifrån föreställningen att en egen kultur är den mest dominerande i hur man uppfattar 

verkligheten (Lorentz 2006:122). De tre sista stadierna (reflektion, utbildning, 

bildning:integration) är etnorelativa, och innebär att den egna kulturen nu ses som en av flera 

andra kulturer i en värld full av skilda kulturer (Lorentz 2006:122).  

 

 

 

 

 

3.1 Teoretiska utgångspunkter och centrala begrepp 

Den teoretiska utgångspunkt jag kommer använda mig av är hermeneutik, vilket kan beskrivas 

som läran om tolkning.  

 

3.1.1 Hermeneutik 

Då förförståelsen bildar en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen, och min undersökning 

delvis bygger på mina teoretiska kunskaper såväl som mina subjektiva och känslomässiga 

erfarenheter, kommer jag använda hermeneutik som både teoretisk utgångspunkt och 

analysmetod. Enligt Patel & Davidson tillämpas hermeneutiken för att svara på frågor som: vad 

är detta? Vilka är mönstren? (Patel & Davidson 2011:14). Målet med hermeneutiken är att förstå 

händelser både enskilt och i relation till allt som är känt omkring dem (Sjöström 1994:77). 

Genom denna kunskap ska man få bättre möjligheter att relatera till och förstå andra människor i 

deras unika sammanhang. Det centrala inom hermeneutiken är att man konsekvent prövar och 

ifrågasätter sina tolkningar, tills man stannar vid den tolkning som framstår som mest rimlig 

(Sjöström 1994:88f).  
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4 Syfte och frågeställningar 

Syftet med min undersökning är att bidra med kunskap om hur fem nyanlända elever uppfattar 

sig själva i mötet med den svenska kulturen i form av lärare i Sverige, samt vad som förväntas av 

lärarna.  

Mitt syfte kan benas upp i följande frågeställning: 

 

1. Hur upplever de nyanlända eleverna att deras olika identiteter aktiveras och omskapas i 

mötet med den svenska skolan? 

2. Hur uppfattar de lärarnas roll i den svenska skolan? 
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5 Metod 

För att få en djupare inblick i nyanlända gymnasieelevers personliga uppfattningar och tankar har 

jag valt att genomföra kvalitativa intervjuer. 

 

5.1 Metod för datainsamling 

Mitt syfte med undersökningen är att få information om elevernas upplevelser och tankar, och 

därför kommer jag genomföra en respondentundersökning för att försöka finna mönster i 

elevernas svar, samt kunna beskriva och förklara hur och varför olika grupper svarar som de 

svarar (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wägnerud 2007:258). Jag kommer genomföra vad som 

kallas samtalsintervjuer, vilket tillsammans med begreppet respondentundersökning betyder att 

det inte är intervjupersonerna i sig som står i centrum, utan de olika uppfattningar och 

tankekategorier som de ger uttryck för (Esaiasson m.fl. 2007:260). Det innebär också att jag har 

gjort ett strategiskt urval baserat på relevanta individegenskaper som nyanländ elev i Sverige. Min 

metod är delvis också en frågeundersökning i det att jag har några standardiserade frågor som 

ställs till samtliga intervjupersoner, men jag har valt en mer samtalsnära metod med så kallade 

öppna frågor istället för fasta svarsalternativ (Esaiasson m.fl. 2007:259). Detta är på grund av 

möjligheten att få intervjupersonerna att berätta sin uppfattning med egna ord istället för med 

mina.  

 

5.2 Urval 

Min undersöknings population innefattar fem nyanlända elever mellan 15 och 19 år. Samtliga 

elever går ett program som kallas ”Språkintroduktion” på en gymnasieskola i Mellansverige. 

 

5.3 Material 

Intervjuerna genomfördes på en kommunal gymnasieskola som har både nyanlända elever och 

elever som har gått i svensk skola längre än fyra år. Skolan har i många år haft en omfattande 

undervisning i svenska som andraspråk 

Mitt material utgörs alltså i huvudsak av de fem elevernas intervjusvar. 

Firas är 19 år och kommer från Afghanistan men växte upp i Iran och talar dari och persiska 

som modersmål. Han har bott i Sverige i drygt två år. Firas gick först på en skola med 
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språkintroduktion i sex månader, nu har han gått tre terminer på språkintroduktion på en 

gymnasieskola. Han vill börja gymnasiet till hösten 2014, samhällsprogrammet. 

Michel är 18 år och kommer från Guinea. Hans modersmål är mandinka. Michel har varit i 

Sverige i två år och tre månader. Han gick först på en skola med språkintroduktion i sex månader 

och har nu gått två terminer på språkintroduktion på en gymnasieskola. Michel vill börja 

gymnasiet höstterminen 2015, på elektrikerprogrammet. 

Khayro är 18 år, kommer från Somalia och har somaliska som modersmål. Hon har bott 

nästan tre år i Sverige. Hon gick först på kartläggning på en skola med språkintroduktion i en 

månad och har nu läst nästan tre terminer på språkintroduktion på en gymnasieskola. Khayro vill 

börja gymnasiet till hösten 2014, på naturprogrammet. 

Hamid är 18 år, talar dari som modersmål och kommer från Afghanistan men har bott i Iran 

fem år. Han har bott två år i Sverige. Hamid gick på kartläggning på en skola med 

språkintroduktion i en månad och läser nu fjärde terminen på språkintroduktion på en 

gymnasieskola. Han vill börja gymnasiet till hösten 2014, antingen naturprogrammet eller 

rymdteknikprogrammet i Kiruna. 

Liqaa är 17 år och kommer från Syrien. Hennes modersmål är arabiska. Hon har bott i Sverige 

i ett år och åtta månader. Liqaa gick på en skola med språkintroduktion i tre månader och läser nu 

tredje terminen på språkintroduktion på en gymnasieskola. Hon vill börja gymnasiet till hösten 

2014, på naturprogrammet. 

 

 

5.4 Databearbetning och analysmetod 

Jag kommer i min analys utgå från det hermeneutiska synsättet, där jag använder min egen 

förförståelse som ett verktyg för att tolka elevernas svar (Patel & Davidson 2011:29f). Jag vill 

försöka förstå eleverna genom att tolka deras intentioner och avsikter när det gäller deras 

upplevelser av den svenska skolan. 

Utifrån elevernas svar kommer jag tolka dessa genom mina teoretiska perspektiv samt tidigare 

forskning, och därmed få fram den tolkning som, med hjälp av tidigare nämnda delar, är mest 

rimlig.  

Till sist kommer jag koppla mina insamlade data till tidigare forskning för att få en analys som 

stämmer överens med min frågeställning och svarar på denna. Jag tolkar mina resultat utifrån 

individerna, men ser samtidigt om det finns några återkommanden teman där jag kan se 

övergripande mönster. 
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5.5 Genomförande 

Jag kontaktade berörd lärare och bad denne presentera min uppsats kort i klassen. Sedan besökte 

jag själv klassen för att informera mer på djupet, samt ge dem kontaktinformation till mig. Jag 

bokade också intervjutider med de som var intresserade, vilket var tre killar och två tjejer. 

Intervjuerna genomfördes på elevernas skola, på grund av att de skulle få vistas i en trygg miljö. 

Jag hade en intervjuguide till min hjälp (se bilaga 1), och samtliga intervjuer spelades in. Jag 

antecknade också kort under intervjuerna. 

 

5.6 Etiska aspekter 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra huvudkrav som ska uppfyllas inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. 

Eftersom eleverna inte behärskade svenska språket till fullo fick de all information muntligt av 

mig, samt skriftligt på ett blad jag delade ut. Där stod vem jag är, syftet med undersökningen, att 

deras deltagande är frivilligt och kan avbrytas närsomhelst, att deras svar endast kommer 

användas i min undersökning, samt mina kontaktuppgifter. På detta sätt säkerställer jag också att 

jag har deras samtycke. Eleverna behöver endast uppge ålder, hemland, modersmål samt tid i 

Sverige samt kön, och kan därför inte identifieras av utomstående. Skolan nämns inte vid namn, 

inte heller staden den ligger i. Mina insamlade uppgifter kommer endast användas i denna 

undersökning. Eleverna har också erbjudits möjlighet att ta del av undersökningen i sin helhet när 

den är godkänd. 

 

5.7 Reflektion över metoden 

Som tidigare nämnt är en möjlig nackdel med min metod att det är svårt att hitta generella 

tendenser när man har ett strategiskt urval på fem personer. Dock står detta urval i proportion till 

undersökningens storlek, och med medvetenhet om att jag ska undersöker förekomsten av olika 

sätt att se på världen (Esaiasson m.fl. 2007:189) snarare än statistiska fakta, blir den kvalitativa 

metod jag har valt just detta – och inte kvantitativ. I det hermeneutiska synsättet kan man både 

använda sig av kvalitativa och kvantitativa metoder, men i enlighet med mitt syfte att få en 

djupare förståelse snarare än ytlig statistik passar den kvalitativa metoden bättre. 

Att kombinera intervjuerna med till exempel observation hade kunnat fördjupa undersökningen, 

men på grund av undersökningens nivå och omfattning bedömdes intervjuer vara det bästa. 
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6 Resultat 

Jag kommer i det följande presentera mina resultat utifrån de olika teman som dykt upp under 

intervjuerna och som aktiverats i möten mellan mina informanter och deras lärare. Utifrån min 

tidigare forskning kommer jag kalla dessa teman för ”kontexter”, och de kan omfatta såväl plats 

som olika ideologiska sammanhang där ungdomarna existerar. Mina två huvudkontexter är lärare 

och framtiden. 

 

6.1 Lärare 

Min undersökning fokuserar på skolan som kontext, och denna kontext kan delas in i flera delar. 

En av dessa är lärare, som många av eleverna tar upp i intervjuerna. Denna kontext kan i sin tur 

delas in i flera underteman såsom kunskap, struktur och individanpassning, uppmuntra frågor, 

hjälpsamhet, motivation, respekt och kultur. 

 

6.1.1 Kunskap 

Mina informanter är rörande eniga om att en lärares kunskap är av största vikt. Firas menar att 

kunskap är makt, och Michel menar att det inte går att vara lärare utan kunskap, för då vet man 

inte hur eleverna ska lära sig. Hamid är inne på samma spår, då han menar att om en lärare inte 

kan förklara när eleverna frågar så är hen ingen lärare, utan som vem som helst. 

 

6.1.2 Struktur och individanpassning 

Ytterligare en aspekt hos läraren som mina informanter diskuterar som viktig är struktur och 

individanpassning. Khayro anser att det är viktigt att en lärare är flexibel och kan anpassa 

undervisning individuellt, till exempel genom att om man jobbar snabbt så kan man få gå tidigare, 

och att man ska ha möjlighet att gå fortare fram om man studerar mer. Hon ger ett exempel på 

en lärare som inte var flexibel och anpassningsbar, där läraren inte förstod att eleverna inte kunde 

så bra svenska och därmed inte kunde göra läxorna. Hen kunde inte anpassa nivån och 

undervisningen efter de olika eleverna. Just förmågan att kunna nivågruppera klassen lyfter flera 

av informanterna fram som en viktig del, till exempel menar Firas att läraren ska välja ut grupper i 

klassen utifrån vem som kan arbeta med vem på bästa sätt. Han ger också exempel på dåliga 

lärare som inte kunde anpassa nivån eller textinnehållet till eleverna. Liqaa tycker att en lärare ska 

vara intresserad av eleverna och försöka tänka som eleverna tänker, och funderaa på hur de på 
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bästa sätt kan få bra betyg. Läraren ska också ge eleverna tid. Firas diskuterar vidare att en lärare 

måste ha struktur i undervisningen, med tydlig språklig undervisning, kontinuerliga uppgifter och 

kontinuerlig respons. Michel är inne på samma spår, och menar att det är viktigt att läraren är 

tydlig från början med att eleverna måste jobba hårt för att få bra betyg, och att ingen kommer få 

”kompisbetyg”. Han menar vidare att en lärare ska lärare eleverna snabbt, ha läxförhör ofta, 

kontrollera uppgifter, vara hård med hur de ska lära sig snabbt samt att de måste lyssna, ta hand 

om sina läxor och komma i tid. Läraren måste också förstå hur man får så många som möjligt att 

lyssna och lära sig.  

 

6.1.3 Uppmuntra frågor 

En annan egenskap hos läraren som majoriteten av mina informanter diskuterar är att en lärare 

ska uppmuntra eleverna att ställa frågor och ha ett öppet klassrumsklimat. Firas tycker att en 

lärare ska uppmuntra och se som självklart att eleverna frågar. Khayro ger exempel på en dålig 

lärare som blev arg när eleverna försökte fråga något, och sa åt dem att klara sig själva och att de 

inte hade någon rätt att säga någonting till hen. Liqaa menar att det finns lärare som inte tar sitt 

eget ansvar för en elevs dåliga resultat, något som ofta beror på att eleverna inte kan ställa frågor. 

Intressant här är att många av informanterna ställde lärarna de har mött i Sverige i ett jämförande 

perspektiv med lärare de har mött i sina hemländer eller andra länder. Khayro jämför Sverige med 

sitt hemland Somalia, och säger att lärare i Somalia förklarar en gång, och om du frågar läraren 

något så skrattar de andra eleverna åt dig. I Somalia måste man klara sig själv, man har inte rätt att 

säga något till en lärare. I Sverige däremot får man säga vad man tycker, men att man samtidigt 

måste vara tyst och lyssna i vissa sammanhang, till exempel om det är genomgång. Man kan dock 

räcka upp handen och fråga om man inte förstår något, och läraren gör sitt bästa för att förklara 

på ett bra sätt. Liqaa jämför också just möjligheten att ställa frågor till lärare i sitt hemland Syrien 

och i Sverige. Hon menar att lärare i Sverige försöker förklara om du frågar, även om de inte 

tycker om dig som person. I Syrien var det många lärare som inte förstod att anledningen till att 

eleverna inte gjorde läxorna var att de inte hade förstått och inte kunde fråga läraren. 

 

6.1.4 Hjälpsamhet 

Flera av informanterna uttryckte också en önskan om hjälpsamhet från lärarens sida, att hjälpa till 

inte bara med det som ingår i skolarbetet utan också ”det lilla extra”. Michel ger som exempel de 

lärare han hade på sin förra språkintroduktion på en annan skola. De har fortfarande kontakt 

med eleverna trots att deras lärare/elev-relation är avslutad, de blir glada när de träffas och 

hjälper till med annat än skolarbetet. Han menar dock att lärare i Sverige överlag är hjälpsamma, 

men bara med skolarbetet. Ibland kan man prata med dem om annat också. Liqaa tycker också att 
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en lärare ska ge extra hjälp och inte bara det som förväntas, att de ska sitta med eleverna och 

fråga ”vad behöver du hjälp med, vad har du svårt för?”, och om de inte hinner läsa till alla prov 

så kan de få en lista med viktiga begrepp. Hon ger som exempel en biologilärare som hjälpte 

henne att hinna med en gymnasiekurs och som hade förståelse för att språket var ett hinder. 

6.1.5 Motivation 

Ytterligare en kontext som informanterna diskuterade var motivation, och på vilket sätt läraren 

kan öka eller minska elevernas motivation för ämnet. De flesta var överens om att läraren spelar 

stor roll för deras motivation, och Firas menar att han tycker om lärarna i alla sina favoritämnen, 

för att de tydliga, rättvisa (alla har rätt att säga något när de vill), undervisar på ett bra och inte 

tråkigt sätt så att eleverna förstår. Också Hamid säger att alla de ämnen han tycker om har bra 

lärare, och han anser att läraren har en stor roll och att hen måste undervisa på ett sätt så att det 

blir roligt för eleverna. En stor del av motivationen ligger alltså i att lektionerna inte är tråkiga. 

Läraren måste få eleverna att bli sugna på ämnet så att de vill lära sig. Även Khayro tycker att 

läraren självklart är viktig för motivationen; hen ska undervisa bra, inte vara tyst eller arg, vara 

schysst och tänka på vad eleverna behöver och vad det är som gör att en elev inte går framåt. 

Hon menar också att en lärare är en vägvisare som öppnar dörren och visar kunskapen, men att 

man som elev också måste gå in. En annan aspekt på motivation som Liqaa lyfter fram är så 

kallad ”negativ motivation”. Hon berättar om ett exempel på en dålig lärare, som motiverade 

Liqaa att kämpa och snabbt klara av kursen så hon kunde gå vidare till nästa, för att byta lärare. 

Den dåliga läraren var inte intresserad av eleverna utan ville bara få lektionen avklarad. Hen 

hjälpte inte till och förklarade inte utförligt, utan sa bara att det var så det var och att eleverna inte 

skulle fråga mer. Liqaa menar att om man älskar sin lärare så kommer man också älska ämnet och 

få bra resultat. Hon säger dock också att det finns dåliga lärare hos vilka hon inte gör läxorna och 

hatar själva ämnet. 

 

6.1.6 Respekt 

En annan kontext som framkom i flera av intervjuerna var respekt mellan lärare och elever. De 

flesta menar att det automatiskt respekterar alla lärare, men några ställer vissa krav för att läraren 

ska vinna deras respekt. Khayro menar att hon respekterar en lärare om läraren först respekterar 

henne. En lärare visar respekt genom att lyssna på eleverna utan att blanda in egna åsikter. Också 

Michel säger att han respekterar alla lärare, men att läraren måste respektera eleverna först. Han 

menar också att läraren måste respektera sig själv först för att kunna få respekt av andra. Det 

finns också lärare som han respekterar mer än andra, och det är sådana som han kan prata med 

om annat än skolan, som man har en nära relation till. Firas respekterar nästan alla lärare 

eftersom de är som föräldrar som kan lära en någonting man behöver i framtiden eller i livet. Han 
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menar att lärarna inte behöver ”vinna” hans respekt, utan att han har som utgångsläge att 

respektera alla. Också Hamid utgår från att respektera alla lärare, eftersom de är snälla och 

hjälpsamma. Liqaa är inne på samma spår, att man ska respektera alla lärare, men hon menar att 

det finns lärare man vill respektera, och andra man måste respektera. De som hjälper till och som 

man tycker om är sådana som man vill respektera.  

Informanterna ger också exempel på vad en lärare kan göra för att tappa respekten hos 

eleverna. Michel säger att om en lärare går över gränsen och skriker på eleverna så kommer de 

inte respektera hen, eftersom alla vet att lärare i Sverige inte får slå eleverna, och därför har 

eleverna rätt att skrika tillbaka. Många av informanterna berättar att det är vanligt att lärare slår 

eleverna i deras hemländer, och till exempel Khayro beskriver hur elever bestraffas om de är 

sena; de kan till exempel bli slagna, tvingas vara utan mat och sitta utanför skolan och inte få delta 

i undervisningen. Hon säger att man som elev blir rädd och varje kväll tänker att man absolut inte 

får komma försent nästa morgon, något som hon säger kan skada eftersom man vill lära sig men 

hela tiden bär rädslan inom sig. Man blir rädd för läraren, vilket på ett sätt leder till respekt för 

läraren, men precis som Liqaa beskrev blir det en tvingad respekt, inte en självvald. Khayro 

menar att man i Somalia tror att detta är den bästa fostran för framtiden, att aga barnen, att det är 

en bra väg och leder till framtiden. Hon håller själv inte med. Också Liqaa beskriver bestraffning 

som ett vanligt inslag i skolan i Syrien, och att det är en del i den fostran man tror är bäst för 

eleverna för att de ska klara sig. Firas diskuterar frågan ifrån ett annat perspektiv: elevernas 

respekt gentemot läraren. Han menar att elever i Sverige inte respekterar lärare lika mycket som 

invandrade elever gör, och han tror att det handlar om att man i den svenska kulturen generellt 

sett har mindre respekt för lärare eller äldre människor än i till exempel Iran eller Afghanistan.  

Överlag är lärarens bristande respekt för eleverna en stor anledning till att eleverna tappar 

respekten, vare sig det är att läraren inte lyssnar på eleverna, skrattar åt dem om de säger fel eller 

avbryter dem. Khayro utvecklar resonemanget och menar att lärare som trycker ner eleverna 

leder till att man inte vågar prata igen, man blir rädd, passiv och stannar i utvecklingen. Hamid 

lyfter fram utseendet som en faktor som kan få eleverna att tappa respekt för läraren. Han menar 

att en kvinnlig lärare som har sexiga kläder kan få mindre respekt av manliga elever, dock ej av 

honom själv. Det gör att eleverna tänker dåliga saker om läraren. Samma sak gäller för en manlig 

lärare i sportkläder. Han tycker att lärare ska föregå med gott exempel och se ut på ett sätt som är 

normalt i samhället. Det ligger i lärarens eget ansvar att få eleverna att respektera hen.  

Informanterna är delade i hurdan relation de tycker att en lärare ska ha till sina elever för att 

det ska finnas en ömsesidig respekt. Några av dem, till exempel Firas, tycker att det ska vara en 

tydlig skillnad mellan läraren och eleverna, att läraren ska vara sträng så att eleverna lyssnar och 

gör som hen säger. Om man istället har en kompisrelation kommer eleverna tappa intresset och 

inte lyssna och tro att de inte behöver göra något på lektionerna. Andra menar att det är bättre 

om läraren och eleverna är mer som kompisar, för då blir det mer avslappnat. Michel säger till 

exempel att eleverna lär sig snabbare om de är kompisar med läraren. Han poängterar dock att 

det fortfarande måste råda en ömsesidig respekt. Även Khayro menar att man måste visa 
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varandra lika mycket respekt, men att det är bättre om man är kompisar för att både lärare och 

elever trivs bättre i skolan då. Hamid anser att man ska vara som en kompis fast med mer 

respekt, alltså en blandning, så att man också kan skoja med varandra. Liqaa instämmer med de 

andra och säger att det måste finnas en respekt mellan läraren och eleverna, och att läraren ska 

vara som en kompis, en äldre syster som hon måste respektera och älska samtidigt.  

 

6.1.7 Kultur 

En vidareutveckling av kontexten respekt ges i kontexten kultur: dels lärarnas kunskap och 

inställning till andra kulturer, dels elevernas kunskap och inställning till den nya, svenska kulturen. 

Informanterna har liknande synpunkter då de menar att både lärare och elever måste ha respekt 

för alla kulturer. Firas menar att det är viktigt att en lärare har respekt för allas kultur, eftersom 

den egna kulturen är viktig för varje person. Läraren ska undervisa så att ingen kultur är sämre än 

någon annan, och inte bara Sveriges kultur ska lyftas fram som viktig och bra. Också Michel 

menar att ens kultur och religion inte ska spela någon roll för läraren, och att det är bra att vara 

intresserad av andra kulturer eftersom man kan lära sig snabbare. Han tycker också att det är bra 

om läraren undervisar om den svenska kulturen eftersom eleverna ska leva i Sverige och det 

svenska samhället. Hamid är inne på samma spår; det är bra att fråga eleverna om deras kultur 

och traditioner om det är intressant för undervisningen, och att det är bra om eleverna får 

information om den svenska kulturen. Liqaa delar åsikterna om att det är bra om läraren är 

intresserad av andra kulturer. Khayro ger ett exempel på en lärare som inte var särskilt tolerant 

eller respektfull mot andra kulturer: hen var rasistisk mot eleverna och kallade deras hemländer 

för ”skitland” och sa rasistiska saker på svenska som eleverna inte kunde förstå utan fick 

översätta för varandra. 

Om man ser till elevernas perspektiv på kultur menar några av informanterna att de har en 

skyldighet att lära sig svensk kultur, eftersom nästan ingen vill åka tillbaka till sitt hemland. Han 

menar att den svenska kulturen är den viktiga i skolan i Sverige och att man måste ”strunta i” sin 

egen kultur till förmån för den svenska. Liqaa menar att det är bättre om eleverna lär sig om sina 

olika traditioner tillsammans så de känner till varandras bakgrund och tankesätt. Khayro är inne 

lite på samma spår men menar också att var och en bestämmer själv över sin kultur. Hon menar 

dock att man inte enbart kan behålla sin kultur, utan att man måste lära av varandra. Det måste 

vara en blandning, men man måste känna till kulturen och samhället i landet man bor i. 

 

6.2 Framtiden 

Informanterna har gått olika länge på skolan, men de har alla tydliga planer för framtiden. 

Majoriteten av dem vill börja på gymnasiet till hösten, och de har redan börjat söka olika 
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program. En av dem vill börja gymnasiet nästa höst. Tre av dem vill börja på naturprogrammet, 

en av dem på samhällsprogrammet och en på elektrikerprogrammet. En av dem väljer dessutom 

mellan natur eller rymdteknik i Kiruna. De är alla ambitiösa och siktar högt, men har kommit 

olika långt. Vissa har redan godkänt betyg i tolv ämnen, andra har färre. Gemensamt för dem alla 

är att de inte har godkänt i ämnet svenska som andraspråk, vilket är ett krav för att få börja 

gymnasiet. För att få godkänt i svenska som andraspråk krävs godkänt på nationella provet för 

årskurs 9, något som ges en gång per termin. Nationella provet i svenska och svenska som 

andraspråk för årskurs 9 är likadant utformade men skiljer sig något i bedömningen. De som 

skriver provet i svenska som andraspråk får dessutom ha lexikon med sig under hela provet. 

Tidigare har det ingått en viss tid för förberedelse inför delprovet Läsa, men den är sedan 

vårterminen 2013 borttagen för att alla elever ska få samma förutsättningar. Om de inte klarar 

vårterminens nationella prov måste de alltså vänta ytterligare ett år för att kunna söka till 

gymnasiet. 

Khayro uttrycker en hel del oro inför det faktum att så mycket hänger på det nationella provet. 

Hon menar att de gör sitt bästa, att de läser grundskolan på två-tre år medan svenska elever läser 

den på nio år. Lärarna vet att de kämpar, men ändå säger de att om eleverna inte klarar svenskan 

så får de inte gå på gymnasiet. Hon menar att effekten av stressen kring ett godkänt betyg i 

svenska leder till att många elever blir ledsna och uppgivna och till sist inte orkar mer utan ger 

upp. Både Khayro och Liqaa berättar att de har valt bort sin fritid för att de studerar så mycket. 

De studerar på kvällar, helger och ibland nätter, för att stressen över att behöva vänta ytterligare 

ett år innan de kan ta nästa steg och börja på gymnasiet är för stor. Också Firas berättar att han 

studerar väldigt intensivt och gör alla uppgifter och läxor. Han har funderat på vad som kommer 

hända både om han kommer in på gymnasiet och om han inte gör det, men har bestämt sig för 

att fokusera på att han kommer in. Khayro menar att Skolverket bör ta mer hänsyn till att de gör 

samma prov som svenska elever, och att det inte handlar om bristande kunskaper. ”Om jag skulle 

göra det på mitt språk skulle det inte vara ett enda problem”, som Khayro uttrycker det. Hon 

menar vidare att hon har studerat i nästan två år och har godkänt i samtliga tolv ämnen förutom 

svenska, och att det borde vara en indikation på att hon behärskar svenska på tillräckligt hög nivå. 

Skolverket och lärarna borde vara mer flexibla och inte bara se till ett prov som ett bevis på 

elevens språkliga kunskap. Ett alternativ skulle kunna vara att ha två nationella prov på 

vårterminen, så man får ytterligare en chans. Enligt Khayro var det 65 elever som gick SPRINT 

året innan, och ingen av dem började på gymnasiet eftersom de inte fick godkänt i svenska som 

andraspråk. Hon ger också kritik till lärarna och menar att eftersom hela betyget hänger på det 

nationella provet så borde de anpassa undervisningen mer efter det, och träna eleverna mer på 

sådant som kommer på det nationella provet. 
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7 Analys och diskussion 

Jag kommer i det följande gå djupare in på mina resultat och analysera och diskutera dessa med 

koppling till den tidigare forskningsbakgrunden.  

 

Skolan som kontext har visat sig väldigt viktig för deras identiteter, både vad det gäller att 

uttrycka dem och att utveckla dem. Det är tydligt att informanterna själva ser på identitet utifrån 

ett utvecklingsperspektiv och att de är väl medvetna om att de befinner sig i en identitetsprocess, 

både i livet i stort och i skolan. Informanternas önskan om att bli sedda som individer med 

separata elevidentiteter samt att få undervisningen anpassad efter detta ger ett intryck av att de vill 

ha utrymme att ”vara sig själva”, med allt vad det innebär. En del i detta ”varande” är också att få 

chans att utvecklas, både kunskapsmässigt och identitetsmässigt. Detta kan kopplas till begreppet 

”belonging”, som Signild Risenfors definierar som att både vara sig själv och att längta efter 

något annat. De ser alltså på identitet som något som ett omskapande, där de blir sig själva, precis 

som Risenfors diskuterade i sin artikel.  

Exempel på detta kan ses i informanternas resonemang kring kultur, där några av dem menar 

att den elevidentitet de har med sig från sina hemländer är formad av kulturen och livet där, och 

att denna identitet måste få existera, uttryckas och respekteras. De är dock samtidigt öppna för att 

utveckla sin elevidentitet utifrån Sveriges kultur, och ser inga problem med att ha båda delarna i 

sin identitet. Vissa är till och med inställda på att överge hemlandets kultur och elevidentitet till 

förmån för Sveriges, för att kunna leva här. Vi kan här se kopplingar till både globalisering och 

etnorelativism. Informanterna visar genom sin öppna attityd till kulturer, både gamla och nya, att 

de ännu inte ”stelnat” i sitt identitetsformande. De anser att det är bra att undervisas i den nya 

svenska kulturen, som en del i deras identitetsskapande. De menar också att respekten för 

varandras kultur måste vara ömsesidig, och att man därmed måste inta ett etnorelativt perspektiv 

där ingens kultur är viktigare än någon annan. Det blir också tydligt hur informanterna, när de 

möts av etnocentristiska lärare i skolan, upplever rasism och förtryck och därmed inte alls 

utvecklar sin identitet eller sin kunskap. De blir inte sedda eller bemötta med respekt, och därmed 

avstannar utvecklingen. Kanske kan detta också leda till att utvecklingen av identiteter går åt 

negativa håll; eleverna blir frustrerade, kanske ”bråkiga”, missar stora delar av skolan, orkar inte 

komma tillbaka och känner sig utanför samhället. Långsökt kan tyckas, men att inte bli sedd eller 

få hjälp att utvecklas kan ge oanade konsekvenser. 

 

Detta leder oss in på den mer existentiella dimensionen tid, som en viktig del i identitetsskapande. 

Informanterna är väl medvetna om att det svenska språket är en nyckel till den framtid de vill ha, 

alltså deras ”bästa utfall”, som Alastair Henry skrev om. De uttrycker samtidigt en stor oro för att 

inte klara det, och svävar lite kring diskussionen om vad som händer då. Detta kan ses som det 
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”sämsta utfallet”; att inte klara av svenskan och komma in på den gymnasieutbildning de vill, vad 

händer då? Allt beror på ett enda prov, och många av dem visar tydligt att det börjar bli dem 

övermäktigt. Deras bästa utfall är givetvis att få godkänt på nationella provet och därmed ha 

tillräckligt bra betyg för att kunna söka gymnasiet. Det sämsta utfallet kortsiktigt är att de tvingas 

gå kvar på gymnasiet ett år till. Ingen av informanterna diskuterar de långsiktiga konsekvenserna, 

men vissa av dem närmar sig 20 och kommer därmed tvingas gå över i KomVux regi istället för 

gymnasiet. Även om de kan gå kvar på gymnasiet kan det vara motivationssänkande att som 19-

åring gå tillsammans med 16-åringar. 

Framtiden, både det bästa och det sämsta utfallet, är dock en mycket stor motivation för 

informanterna att lära sig svenska och att studera hårt. Stressen över det godkända betyget är 

dock ett hinder, och inför detta hinder ser de sig likt en häcklöpare antingen lyckas med hoppet 

och därmed komma i mål, eller snubbla och bli liggande på banan. 

 

Ytterligare en kontext som berörs väldigt ofta i intervjuerna är respekt. Man kan urskilja fyra olika 

ansatser till på vilket sätt eleverna respekterar en lärare: den första är ett slags automatisk respekt i 

den mening att man alltid ska respektera auktoriteter, och där ingår lärare. Den andra handlar om 

att läraren måste respektera eleverna först för att de ska respektera läraren. Ytterligare en aspekt 

är att läraren måste respektera sig själv först, och den sista identifierar en sorts tvingad respekt, 

där läraren kan vara så skrämmande och hotfull att eleverna respekterar hen av skräck. Intressant 

här är att många av informanterna diskuterar dessa olika typer av respekt utifrån ett jämförande 

perspektiv mellan hemlandet och Sverige. Det finns alltså en skillnad i vilka man respekterar för 

att man måste och vilka man respekterar för att man vill. Man skulle kunna se det som att deras 

elevidentitet från hemlandet hör hemma i den automatiska eller tvingade respekten, där man 

aldrig ifrågasätter en lärare eller vad hen gör. Kanske förskjuts deras identitet mot att först kräva 

respekt för att i sin tur respektera, alltså att makten på något sätt läggs mer hos eleverna. Många 

informanter beskriver också att en del av elevidentiteten i hemlandet var att man kunde bestraffas 

vid ”felaktigt beteende”, och att det därmed var väldigt strikt och att läraren var den som 

bestämde allt ifrån innehåll och läxor till tider och betyg. Man skulle kunna resonera kring att en 

del av den nya elevidentiteten de utvecklar i Sverige kretsar kring mer makt, elevstyre och 

inflytande. Man kan också urskilja en tydlig tendens till vad som kan få informanterna att tappa 

respekten för en lärare; om läraren inte respekterar eleverna. Det går alltså in på den andra 

aspekten på hur informanterna respekterar sin lärare. Det blir ett sorts mynt med två sidor, där 

båda sidor kan ge och ta sin respekt och därmed få ta konsekvenserna av att den andra sidan 

också tappar sin respekt. Ännu en aspekt på vad som kan få en elev att tappa respekten för sin 

lärare uttryckt av endast en informant: utseende. Han menar att en kvinnlig lärare som klär sig 

sexigt visserligen kan fånga elevernas, och då särskilt de manliga, uppmärksamhet, men att det 

sker till priset av minskad respekt.  

Ytterligare en del av elevidentiteten som har formats i hemlandet är relationen man har till sin 

lärare, där många av informanterna uttryckte ett hemlandets lärare var auktoritära, stränga och 



 28 

allenarådande. Många av dem tycker dock att en optimal lärandemiljö förutsätter att elever och 

lärare också kan vara på ett mer kompisaktigt plan med varandra, där de kan skoja och känna sig 

avslappnade. På så sätt kommer de in på begreppet ”roller”, som Nils Hammarén och Thomas 

Johansson diskuterar, och att man kan inta flera roller gentemot varandra. Det är dock några av 

informanterna som uttrycker en osäkerhet kring dessa olika roller, och då främst kompisrollen. 

De menar att det kan vara svårt för många elever att förhålla sig till sin lärare och sin egen 

utveckling om de känner att kompisrollen är den som väger tyngst. Det blir svårt för dem att 

hålla sig till ”manuset” för varje roll, och veta vad som är acceptabelt och inte. Samtidigt verkar 

de elever som uppmuntrar en mer vänskaplig relation mellan elever och lärare ha lyckats skriva 

sitt eget manus utefter sina olika roller, och de uppvisar inga svårigheter kring att veta var 

gränserna går. Detta kanske rör sig om att vissa elever snabbare ”knäcker koden” för vilka sorts 

elevidentiteter som är acceptabla i olika länder och i olika klassrum, medan andra inte förstår lika 

snabbt. Lika svårt som det kan vara att hålla isär olika roller, lika svårt kan det vara att hålla isär 

lärar- och elevidentiteter i hemlandet och i Sverige. Hur ska man veta vad man kan kräva av en 

lärare i hemlandet eller i Sverige? Och hur ska man veta vad läraren kan kräva av en som elev? 

Vilken typ av kunskap är det som räknas? Är det positivt att ifrågasätta eller är det bättre att lära 

sig kunskap utantill? Hur formar man en elevidentitet mellan dessa två olika kontexter som 

funkar i Sverige utan att göra våld på sig själv och förtränga vem man är och var man kommer 

ifrån? 

 

Utifrån detta är det också intressant att analysera informanternas syn på kunskap. Jag tycker mig 

skönja elevidentiteter som har en oerhört stor respekt för kunskap och att de inte tar den för 

given. Om jag ser tillbaka på min egen skolgång minns jag i stort sett ingen elev som verkade hysa 

samma respekt, utan de flesta, mig inkluderad, tog den för given. Kanske kan också detta vara en 

brytpunkt mellan olika elevidentiteter i ett hemland med mer auktoritär undervisning och ett land 

med mer ifrågasättande undervisning – synen på vad kunskap är ”värd”. Informanternas respekt 

för kunskap gör också att de tydligare ser sitt eget ansvar i sitt lärande – man kan leda en häst till 

vattnet men den måste dricka själv. Eller, som Khayro själv uttrycker sig: ”en lärare är en 

vägvisare som öppnar dörren och visar kunskapen, men du måste gå in själv”. Läraren kan inte 

göra allt jobb för att en elev ska få godkänt, och kanske är det via informanternas tidigare 

elevidentitet som de nått denna mogna insikt. 
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8 Konklusion 

Sammanfattningsvis kan man säga att det eleverna önskar i mötet med Sverige, den svenska 

skolan och dess lärare är en skola för eleverna. Med detta menas att det är elevernas behov som 

ska stå i fokus, och att de ska bli mötta som individer med olika behov och förutsättningar. En 

skola för lärarna är en skola där lärarna helt och hållet ”kör sitt eget race”, där de diktatoriskt 

bestämmer över allt från innehåll och metoder och läromedel och tider. Enligt min undersökning 

uttrycker mina informanter att de i en skola för elever tillåts inte bara vara sig själva, utan också bli 

sig själva. På så sätt utvecklas de inom många områden, både kunskapsmässigt och i sina 

identiteter. 

Informanterna vill ha ett tydligt ledarskap, där de får möjlighet att finnas och utveckla sina 

identiteter inom fasta ramar och gränser. De uttrycker önskan om ordning och reda i 

klassrummet, men samtidigt även frihet under ansvar. De vill att lärarna vägleder dem till 

kunskapen, men också att de litar på att de kan släppa dem vid dörren och att de ändå kommer gå 

in. 

 

I framtiden tycker jag att det vore intressant att fortsätta med liknande undersökningar i mycket 

större skala, för att ge nyanlända elever en röst och absolut bästa förutsättningar att lyckas och 

uppnå sina ”bästa utfall”. Jag skulle också önska att man gjorde en sorts spegelvänd undersökning 

utifrån lärare som möter nyanlända elever i sina klassrum, och då inte lärare i svenska som 

andraspråk. På så sätt kan man försöka möta bådas frågor, svårigheter och osäkerheter, men 

också tillvarata den kompetens och kunskap som redan finns. Detta skulle kunna mynna ut i en 

liten kurs på 7,5 hp som skulle ingå i alla lärarutbildningar, vilken skulle beröra just att möta 

andraspråkselever i sitt ämnesklassrum och att arbeta ämnesöverskridande med lärare i svenska 

som andraspråk. Om jag tänker stort och en smula egocentriskt kanske just denna uppsats kan ge 

i alla fall en liten glimt av de nyanländas perspektiv. 
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Bilaga 1: Intervjuguide 

 

1. Jag presenterar mig själv och undersökningen, samt de etiska aspekterna 

Ge dem papper med info och kontaktuppgifter! 
a) Uppsala universitet, lärarutbildningen, jag heter Emma Åberg. 
b) Vill ta reda på hur nyanlända elever (som kommit till och börjat skolan i Sverige efter 

7 års ålder, men som gått i skolan max 4 år) tycker att en bra eller dålig lärare är 
genom intervjuer med sex elever på er skola. Vill för framtiden få reda på hur 
undervisning av utlandsfödda elever kan göras bättre. 

c) Frivilligt deltagande, kan avbryta närsomhelst (under eller efteråt, kommer bara 
användas till min undersökning. 

d) Helt anonymt, behöver bara ålder, kön, hemland, modersmål samt tid i Sverige 
e) Kommer spela in, bara för att jag inte kan skriva så fort, och det är bara jag som 

kommer lyssna på dem igen. 
f) Om du är intresserad av att läsa den färdiga uppsatsen, skriv ner din e-postadress så 

mailar jag när det är klart. 
g) Gäller lärare i Sverige, som undervisar på svenska 

2. Respondenten presenterar sig själv och sin bakgrund (varifrån kommer 

du, modersmål, hur länge i Sverige, vad läser du nu, vad vill du läsa i 

framtiden, hur tycker du att det är i skolan?) 

3. Hur viktig är läraren för din motivation och attityd till ämnet? (förfråga – 

om läraren inte är viktig, är det ett intressant resultat i sig) 

4. Kan du berätta för mig hur en bra lärare är?  

5. Kan du berätta för mig hur en dålig lärare är?  

6. Kan du berätta hur en lärare du respekterar är?  

7. Kan du berätta hur en lärare du inte respekterar är?  

8. Hur påverkar en bra eller dålig lärare din motivation och attityd till 

ämnet?  

9. Hur tycker du att lärare ska se ut?  

10. Hur tycker du att lärare ska vara mot eleverna i klassrummet?  

11. Hur tycker du att lärare ska vara när det gäller olika kulturer och 

bakgrund?  

12. Hur tycker du en lärare ska lära ut?  

13. Vad tycker du att lärare ska ha för relation till eleverna?  

14. Kan du ge exempel på en bra lärare du har haft? 

15. Kan du ge exempel på en dålig lärare du har haft?  

16.  Kan du ge exempel på hur en bra/dålig lärare har sett ut?  

17. Kan du ge exempel på hur en bra/dålig lärares personlighet är?  
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18. Kan du ge exempel på hur en bra/dålig lärare är när det gäller olika 

kulturer och bakgrund?  

19. Kan du ge exempel på hur en bra/dålig lärare lär ut?  

20. Kan du ge exempel på hurdan relation en bra/dålig lärare har till 

eleverna?  

21. Vilket är viktigaste hos en lärare – utseende, personlighet, hur mycket de 

kan om sitt ämne eller hur intresserade de är av andra kulturer? Kan du 

ge exempel?  

22.  Är det något speciellt du tycker att lärare i Sverige som undervisar på 

svenska har gemensamt? Ngt du har tänkt på? 

Detta var mina frågor. Är det ngt du har tänkt på eller vill lägga till? 

 

Tack så jättemycket! 
 

 

 


