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SAMMANFATTNING 

Uppsatsen presenterar en intervjustudie av hur nyanlända elever mellan 18- 20 

år upplever mottagningen och inkluderingen i det svenska skolsystemet. 

Intervjustudien genomfördes i enlighet med en kvalitativ forskningsdesign för 

att få fram resultatet. Teoretiska utgångspunkter i forskningen utgick från ett 

sociokulturellt perspektiv, etnisk identitet, grupprocesser för inkludering, 

mikrosociologiska teorier om bland annat inkludering och exkludering, 

Etablerade och outsiders samt stämplingsteori behandlas också i uppsatsen. 

Studiens resultat utgick från nyanlända elevers beskrivning av sina upplevelser, 

som kunde kategoriseras i olika tema. Studiens första tema utformas av 

elevernas egna upplevelser av introduktion i den svenska skolan, vilket 

synliggjorde språkets roll för en lyckad inkludering i skolan. Vidare framkom 

hur eleverna skildrade sina skolerfarenheter i deras hemländer jämfört med det 

svenska skolsystemet samt hur de beskrev lärarnas centrala roll och påverkan på 

elevernas utveckling. Resultatet visar hur elevernas inkludering i skolan kan 

främjas genom stöd och studievägledning men också på potentiella risker som 

kan leda till utanförskap och exkludering.  
  

Nyckelord 
Nyanlända, Inkludering, Mottagning. Exkludering. Utanförskap. Socialisering 
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1. INLEDNING 

År 2016 var det ett stort antal människor som sökte asyl i Sverige (Skolverket, 

2017). Enligt Migrationsverket (2017) är de flesta av de som får stanna kvar i 

Sverige ensamkommande barn och barnfamiljer. I Sverige har alla barn rätt till 

skolan och detta gäller även de nyanlända barnen. De ensamkommande barnen 

har samma rättigheter som andra medborgare i Sverige oavsett om de ska stanna 

eller återvända till sitt hemland (Skolverket, 2017) 

  
Enligt Skolverket (2017) har antalet nyanlända elever ökat drastiskt. År 2017 ser 

vi en ökning på 27 procent från föregående år. Med 62,400 nyanlända elever 

som behövde integreras i den svenska skolan år 2016, ser vi nu cirka 79,400 

elever som ska komma in i den svenska undervisningen. Det finns en enorm 

problematik i att så pass många barn ska utbildas då det finns brister i 

mottagandet av nyanlända barn i skolorna. Skolverket hävdar även att det finns 

ungefär 700 skolor här i Sverige som inte har mottagit några nyanlända elever 

överhuvudtaget, vilket betyder att bara ungefär 10 procent av svenska skolor 

mottar nyanlända barn. Detta innebär att de skolor som bemöter nyanlända får ta 

emot ett väldigt stort antal elever. Dessa skolor ställs därmed inför ett enormt 

ansvar att undervisa och integrera en sådan stor grupp av nyanlända barn i 

skolsystemet. 
  
Den ökade migrationen, som vi på senaste år kunnat observera, har även blivit 

aktuellt i sociologisk forskning. Detta innebär att forskningsintresset för 

samhällets kapacitet och sätt att bemöta nyanlända barn har ökat. Frågor om 

social inkludering och integration kopplat till migration och etnicitet har länge 

varit centrala teman inom sociologin, vilket Elias & Scotson (2010) tar upp i sin 

bok Etablerade och outsiders, men ändå finns förhållandevis få sociologiska 

studier som primärt fokuserat situationen för nyanlända barn inom ramen för 

den svenska skolan. Skowronski (2013) skriver i sin doktorsavhandling om 

nyanlända elever i skolan men belyser även en brist på forskning inom etnicitet 

och utbildning överhuvudtaget. I synnerhet finns då en efterfrågan på studier 

som lyfter fram de ungas egna röster och erfarenheter av att introduceras i det 

svenska samhället genom utbildningssystemet. I denna uppsats vill vi bidra till 

att överbrygga denna kunskapslucka genom att studera förutsättningar för unga 

immigranters situation i skolan och deras läroprocesser genom en kombination 

av sociologiska och pedagogiska perspektiv. Social inkludering handlar i hög 

grad om att unga får tillgång till att lära sig det svenska språket samt 

utbildningsmeriter från skolsystemet för att kunna utöva ett fullvärdigt 

medborgarskap.         
  
Enligt Skolverket (2017) har skolan ansvar för att på bästa sätt ge nyanlända 

elever möjlighet att bli inkluderade i skolan och skapa en framtid i Sverige. 

Detta ska vidare ske utifrån elevernas behov och förutsättningar. 
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Frågan som uppstår blir då hur dessa skolor, på bästa sätt, ska undervisa och 

organisera mottagandet av dessa elever. Hur ska skolor och lärare undervisa 

elever som inte kan det svenska språket? Om nyanlända elever inte kan det 

språk de undervisas i hur ska de få kunskap, utvecklas och lära sig? Dessa 

centrala frågor är också relaterade till problematiken gällande ungas inkludering 

och integration i samhället genom utbildningssystemet, det vill säga hur 

nyanlända elever gör sig behöriga till reguljär gymnasieutbildning och 

vidareutbildning. Språkbarriärer och brist på språkkunskaper kan hindra de 

nyanländas integrering i skolan. Om de nyanlända eleverna inte kan eller har 

svårigheter i att kommunicera med de andra eleverna så påverkas integrering 

och grupprocesser negativt. Detta kan komma att innebära att nyanlända blir 

utanför eller utfrysta i sociala sammanhang i skolan, det vill säga en form av 

motsättning mellan ”etablerade och outsiders” (Elias & Scotson, 2010), eller ”vi 

och dem-känsla”, skapas i klasserna och skolan (Ojala, 2016).    
  
Studien är därmed främst intresserad av hur de nyanlända eleverna upplever 

skolans bemötande och integreringsstrategier. Hur upplever dessa elever att 

skolan på bästa sätt kan bemöta nyanlända elever? Hur upplever de att 

undervisningen bör se ut för nyanlända elever? Hur upplever de nyanlända 

eleverna att inkluderingen i den svenska skolan fungerar och går till? Vilka 

erfarenheter har eleverna av samspelet med andra elever på den skola de går på? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Uppsatsens syfte blir därmed att studera möjligheter och hinder för nyanlända 

elever att inkluderas i den svenska skolan med utgångspunkt i elevernas egna 

erfarenheter och perspektiv. Vidare vill studien undersöka hur bemötandet av 

nyanlända elever ser ut, samt hur dessa elever integreras i gymnasieskolan. 

Detta genom att intervjua nyanlända elever från en gymnasieskola i östra 

Sverige som tar emot nyanlända elever. Utifrån detta syfte formulerades tre 

frågeställningar som studien ämnar besvara. 
 

● Hur beskriver de nyanlända eleverna sina upplevelser och erfarenheter av 

deras mottagande av den svenska skolan? 

● Hur beskriver de nyanlända eleverna sina upplevelser och erfarenheter av 

deras inkludering i den svenska skolan? 

●  Hur beskriver de nyanlända eleverna sina upplevelser och erfarenheter av 

förberedelseklassen? 
 

1.3 Avgränsningar 

I studien har valet att avgränsa undersökningen till att studera nyanlända elevers 

upplevelse av inkludering och bemötande i ordinarie klassen och i 

förberedelseklassen tagits. Detta för att vi anser att undersöka deras upplevelser 
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av integrering i samhället blir för stort och för generellt. Vår fokus läggs därmed 

på att studera deras upplevelser av inkludering och bemötande utifrån en 

utbildningskontext. Dessutom anser vi att skolans praktiker för inkludering även 

kan bidra till en integrering i samhället. 

Studien har även avgränsats efter en forskningsdesign med en kvalitativ metod 

då utgångspunkten grundas i forskningens syfte och frågeställning, vilket var att 

undersöka de nyanlända elevernas upplevelser av deras mottagande och 

integrering i den svenska skolan. Vi anser att en kvalitativ metod är det bästa 

sättet att uppnå detta. Vidare är studien avgränsad till ett fokus på individer och 

deras samspel inom ramen för skolans sammanhang. Samtidigt anses det också 

viktigt att sätta in elevernas erfarenheter i ett större socialt sammanhang genom 

att beakta skolan som en samhällelig organisation. Teoretiskt är uppsatsen 

avgränsad till mikrosociologiska och praktiknära teorier om social interaktion, 

lärande och socialisation kopplat till inkludering och exkludering i ett 

samhällsperspektiv. 

1.4  Centrala begrepp och definitioner 

I nedanstående delar kommer begrepp som är centrala för studiens 

forskningsområde att förklaras. Vidare kommer lagstiftning och riktlinjer som 

relaterar till dessa centrala termer att beskrivas.   
 

1.4.1 Inkludering i skolan 

Inkludering och integration utgör centrala begrepp i denna uppsats som dock 

kan ha olika betydelser både i forskning och i vardagligt språk. Ibland används 

termerna synonymt och handlar om att individer ska integreras i ett givet 

samhälle genom att assimilera (ta till sig) majoritetsbefolknings kultur och 

språk. Därför är det viktigt att klargöra den mer specialiserade betydelse som 

begreppen har i denna uppsats. Med utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv 

definierar vi inkludering i termer av att individer får tillträde till samt erkänns 

som fullvärdiga deltagare och medlemmar i en social praktik, till exempel i 

skolan (Wenger, 1998). Att tillvarata människors resurser som en tillgång i 

utbildning förutsätter inkludering i skolan. Det innebär ett ömsesidigt givande 

och tagande mellan “nykomlingarna” och de redan “etablerade”, vilket skiljer 

sig från synen på integration som en ensidig anpassning från de förras sida. 
  

Ojala (2016) definierar inkludering med utgångspunkt i den sociala inkludering 

som sker inom skolans ram och utbildningsformer och som handlar om att 

känna sig delaktig i en social gemenskap. Centralt för social inkludering i skolan 

är att nyanlända elever skaffar till sig vänner som alla andra elever i skolan och 

inte känner sig utanför. Denna inkludering kan underlättas med hjälp av lärare. 

Hon beskriver lärarens inkluderande roll för de nyanlända eleverna. Denna 

definition utgår från ett sociokulturellt perspektiv (se vidare kapitel två) på 
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lärande och lärares roll i skolan. I detta perspektiv bör en inkluderande 

undervisning byggas på dialog och interaktion så att alla elevers tankar kan 

komma fram och bli hörda. Vidare betonar Ojala (2016) att interaktion mellan 

lärare och nyanlända elever och mellan andra svensktalande elever utgör viktiga 

förutsättningar för inkludering. Detta handlar även om lärarens förmåga att 

anpassa undervisningen efter elevernas behov. Lärare har sin roll i klassen som 

ledare och ska därför verka för att skapa en tydlig struktur och ordning i 

undervisningssituationen, vilket inbegriper bildandet av grupper i klassen och 

placering av enskilda elever i olika gruppkonstellationer. Vidare läggs vikt vid 

hur läraren arbetar med gruppövningar i klassen samt betonas det att lärare bör 

ha ett fadderskap system i klassen bland grupperna. Inkluderingen betyder att 

skolan ska anpassas efter individens behov och främja en god lärandemiljö för 

nyanlända elever som är i behov av stöd. 

1.4.2 Nyanländ Elev 

Enligt riksdagens (2017) lagar om svensk utbildning benämns nyanlända 

personer som individer som är bosatta i Sverige och har uppehållstillstånd. 

Dessa individer ska alltså ha varit bosatta utomland under en tidigare tid men är 

nu bosatta i Sverige. Dessa personer ska inte ha gått i den svenska skolan mer än 

fyra år för att få räknas som nyanlända elever. Har individen överskridit fyra års 

skolgång så räknas denne alltså inte längre som en nyanländ elev.  Skulle 

individen välja att flytta utomland så räknas denne inte som en nyanländ elev i 

Sverige längre (Riksdagen, 2017). 

1.4.3 Förberedelseklass 

Riksdagen (2017) har även utformat skollagar och definitioner kring nyanlända 

elever i förberedande klass. Nedanstående citat belyser en skollag som förklarar 

hur skolan ska bedöma om en nyanländ elev är i behov av att gå i förberedande 

klass och hur länge en nyanländ elev ska befinna sig i förberedande klass, det 

vill säga vilka krav som måste uppfyllas för att nyanländ elev ska integreras i 

ordinarie undervisning. 

 

“12 f § Rektorn får besluta att en elev vars kunskaper bedömts enligt 12 c § 

delvis ska undervisas i förberedelseklass, om eleven saknar tillräckliga 

kunskaper i svenska för att kunna tillgodogöra sig den ordinarie 

undervisningen. 

En elevs undervisning i förberedelseklass i ett visst ämne ska avbrytas så 

snart eleven bedöms ha tillräckliga kunskaper i svenska för att på heltid 

kunna delta i undervisningen i det ämnet i den undervisningsgrupp som 

eleven normalt hör till. 
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En elev får inte ges undervisning i förberedelseklass längre tid än två år. 

Lag (2015:246). “ (Riksdagen, 2010) 

Förberedelseklass är det första steget i den svenska skolan för den nyanlända 

eleven. Därefter måste uppställda kunskapskrav uppfyllas innan inkluderingen i 

den ordinarie klassen. Det är en klass eller en grupp av nyanlända elever där de 

får en introduktion av det svenska språket och dess kultur, det vill säga där de lär 

sig det svenska språket samt hur det är att vara en del av det svenska samhället. I 

förberedelseklassen får nyanlända en trygg start i svensk skolundervisning. 

Tiden i förberedelseklass för nyanlända elever varierar mellan sex månader och 

upp till två år. Det är viktigt att de nyanlända eleverna inte får gå längre än två år 

i förberedande klassen. 

 

Svårigheter som möter nyanlända elever i skolan är att alla elever lär sig 

andraspråk i olika fart. En del elever lär sig svenska språket fort, andra behöver 

mer tid på sig. Det finns en rad orsaker som kan påverka deras lärande av det 

andra språket svenska (Ojala, 2016). 

1.4.4 Stöd och extra anpassningar 

“5 a §/Träder i kraft I:2018-06-29/ Om det inom ramen för undervisningen, 

genom användning av ett nationellt bedömningsstöd, resultatet på ett nationellt 

prov eller uppgifter från lärare, övrig skolpersonal, en elev eller en elevs 

vårdnadshavare eller på annat sätt framkommer att det kan befaras att en elev 

inte kommer att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås, ska eleven 

skyndsamt ges stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie 

undervisningen, såvida inte annat följer av 8 §. Lag (2017:1104).” (Riksdagen, 

2017) 

 

Ovanstående citat hänvisar till ännu en regel från riksdagen. Denna skollag 

hänvisar till de stöd som eleven har rätt till för att kompensera för svårigheter 

eller bristande kunskaper. Detta kan exempelvis vara stöd i det svenska språket 

för en nyanländ elev. 
 

Bunar (2010) beskriver att modersmålet är ett fungerande medel för de 

nyanlända eleverna. En modersmålslärare i form av studiehandledare hjälper 

eleverna att förstå det svenska språket och kunna förklara svåra begrepp inom 

olika ämnen, så att de får förförståelse i ämnet. Denna metod är ett viktigt stöd 

för inlärning av det svenska språket. 
 

1.5 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i fem olika kapitel med referenser och bilagor. I 

utformningen av uppsatsen har vi utgått ifrån en uppsatsmanual som vår 
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kursansvarige gjorde tillgänglig för oss. Denna uppsatsmanual, vid namn 

Anvisningar för självständigt arbete, har instruktioner på hur en sociologisk 

uppsats bör vara skriven och vilka delar som bör inkluderas i uppsatsen. Detta 

ledde till en disposition som är utformad på följande vis: 
  
I första kapitlet ges information om ämnet som ämnas att undersökas i 

uppsatsen. Detta genom att ge en bakgrund till studiens undersökningsområden. 

Dessutom nämns den sociologiska problematiken med undersökningsområde. 

Avgränsningar inom studien tas även upp, samt syfte och frågeställningar. 

Vidare finns teoretiska begrepp som anser relevanta och användbara för ämnet 

här. Vidare finns även begrepp som är relevanta för studien. Dispositionen av 

arbetet beskrivs också i detta kapitel.  
  
I andra kapitlet beskrivs den teoretiska referensramen ger en översikt av tidigare 

forskning som relaterar till ämnet nyanlända elever. Vidare presenteras teorier 

som bygger på en kombination av mikrosociologiska och sociokulturella 

perspektiv på lärande samt sociologiska teorier om inkludering och exkludering. 

En översikt av tidigare forskning som relaterar till ämnet nyanlända elever 

presenteras i denna del.  
 

I tredje kapitlet av studien presenteras de olika metoderna som har använts i 

utformningen av den kvalitativa intervjustudien.  Här beskrivs studiens 

vetenskapliga grunder, samt metodologi. Vidare diskuteras urval av 

intervjupersoner i studien, tillvägagångssättet samt bearbetning och analys av 

intervjumaterialet. Studien förhåller sig även i detta kapitel till olika kvalitativa 

aspekter såsom forskningsetiska principer och vetenskapliga kvalitetskriterier.   
  
I kapitel fyra redovisas studiens resultat som är uppdelat i sju olika teman. 
  
Det femte kapitlet har en uppdelning i tre olika delar. Den första delen ligger 

diskussion av teorier och resultat i fokus. Detta genom att koppla det till olika 

teorier och forskningar som studien tagit upp i den teoretiska referensramen. I 

den andra delen diskuteras studiens metod. Därefter nämns även slutsatser och 

avslutande reflektioner.  

Därefter benämns de referenser, det vill säga de böcker och artiklar, som har 

använts för att utforma denna studie samt uppsatsen bilagor.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

2. 1 Tidigare forskning 

Frågor som rör social interaktion mellan individer inom ramen för samhälleliga 

institutioner är ett centralt tema inom sociologisk forskning. I 

utbildningssammanhang är frågor om inkludering och exkludering från sociala 

kontexter framträdande när det gäller sociologisk och sociokulturell forskning 

om barn och ungdomar. Inom den forskning som rör utbildningssociologin har 

barn och ungdomars prestationer och den sociala integrationen i 

utbildningssystemet studerats i relation till frågor om klass och genus och med 

utgångspunkt i teorier om utbildning, social rättvisa och jämställdhet samt 

marginalisering. Detta tas upp i Sharifs (2017) forskning om nyanlända elever i 

den svenska skolan. Han förhåller sig i forskningen till genus- och 

könsskillnader samt socioekonomiska resurser när han undersöker de nyanlända 

elevernas upplevelser av språkintroduktionsklasser. Samtidigt visar 

forskningsöversikter att det finns behov av mer forskning om den betydelse som 

migration och etnicitet har för ungas integration i skolan. Skowronski (2013) 

hävdar att sociologisk forskning om nyanlända barn i den svenska skolan är 

väldigt begränsad. Hon menar att det finns få studier som undersöker 

upplevelser av nyanlända elever som en grupp. Vidare finns det begränsat med 

forskning om individer med utländsk bakgrund med inriktning på utbildning och 

skola. Sådan forskning är inte minst påkallad av ökad globalisering, och 

migration samt dagens flyktingströmmar (Skolverket, 2017). 
  
När det gäller forskning om nyanlända elevers integrering i den svenska skolan 

finns därmed ett tydligt behov av mer forskning. Nedanstående avsnitt redogör 

för svensk forskning som genomförts under senare tid. För att nå dessa 

forskningar har vi använt oss av Linköpings universitets databas och sökmotor. 

Vi använde oss av ord som liknade uppsatsens nyckelord, det vill säga ord som 

integrering, socialisation, exkludering, mottagande, nyanlända och skola. Med 

dessa sökord hittar vi sammanlagt cirka 250 artiklar och böcker.   

2.1.1 Nyanlända elevers integrering i skolan 

I en avhandling skriven av Skowronski (2013) upptas problematiken om 

nyanlända elevers integrering i skolan. Hon har undersökt detta problem genom 

en kvalitativ forskningsdesign där hon utför intervjuer och fältstudier med 

nyanlända elever. Sammanlagt utförde Skowronski (2013) 29 intervjuer med 

nyanlända elever på högstadie- och gymnasienivå. Resultatet i undersökningen 

visar att det finns vissa risker för nyanlända elever när de placeras direkt i 

ordinarie klass, det vill säga innan de har kunnat utveckla sina svenska 

språkkunskaper. Skowronski (2013) hävdar att elever som är nyanlända och som 

placeras i ordinarie klass kan komma att känna sig dömda och stigmatiserade. 

Detta för att många av dem inte kan det svenska språket, vilket gör det svårare 
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för dem att förstå, samt göra sig förstådda. De känner inte att de kan 

kommunicera med lärare och klasskamrater. De känner även inte att de kan 

fråga när de behöver hjälp, vilket hämmar deras kunskapsutveckling. Det 

Skowronski (2013) menar är att när nyanlända elever inte känner sig trygga och 

inte förstår kan det eventuellt även leda till ett sämre studieresultat för dessa 

elever.   

2.1.2 Organisera för att socialisera - en väg in i den svenska skolan 

I en avhandling av Ridderby (2014) studeras problematiken med nyanländas 

utbildning och socialisering i skolan. Ridderby (2014) har använt sig av 

kvalitativa metoder då hon genomförde totalt tio intervjuer för att undersöka 

problemet. Studien uppmärksammar särskilt betydelsen av undervisningens 

organisering för nyanlända elevers socialisation in i det svenska skolsystemet. 

Ridderby (2014) nämner att alla barn som vistas i Sverige har rätt till en 

likvärdig skolgång och att alla barn i skolan har rätt till åtgärdsprogram och 

studiehandledningen oavsett antal år de har varit bosatt i Sverige. 

Socialiseringsprocessen är en central del i avhandlingen med en sociokulturell 

teoretisk utgångspunkt. Ridderby (2014) beskriver i sin artikel att lärandet är en 

ständigt pågående process som förändras i samspel med omgivningen. 

Omgivningen kan påverka de nyanländas utveckling av sitt lärande, och detta 

kan ge färdigheter genom att mötas i kommunikation och interaktion. Vidare 

beskriver Ridderby (2014) skolans ansvar för integrationen av nyanlända 

elever. Mötet i skolan är viktigt för utvecklingen, den skapar delaktighet och 

kan hindra uppkomsten av "vi och dem"-uppdelningar. 

2.1.3 Nyanlända i Sverige 

Bunar (2010) tar i sin forskning upp att mottagningen av nyanlända elever 

varierar mellan olika kommuner beroende av storleken av skolor och 

skolklasser. Bunar (2010) har utgått från ett stort antal tidigare vetenskapliga 

studier, artiklar och rapporter med kvalitativa metoder. Forskningsöversikten 

visar att forskningslitteraturen utgick ifrån tre olika perspektiv vid beskrivningen 

av nyanländas integration i den svenska skolan. Det första perspektivet utgick 

från det sociokulturella perspektivet. Det andra beskrivs som ett institutionellt 

perspektiv med fokus på bland annat skolverksamhetens ansvarsområde. Det 

tredje perspektivet kännetecknas av ett språkpedagogiskt fokus, det vill säga 

inlärning av det nya språket utifrån hjälp av modersmålet. 

 

Bunar (2010) beskriver i sin rapport att i vissa kommuner får de nyanlända 

eleverna börja i ordinarie klassen på en gång, medan i andra kommuner börjar 

nyanlända eleverna i en förberedelseklass. En fördel med att börja i ordinarie 

klassen är att eleverna vid direkt integrering socialiseras snabbare. 

Därefter beskriver Bunar (2010) att en fördel med förberedelseklassen är att 

lärare kan förbereda eleven att komma in i den svenska skolkulturen. Nackdelen 

med förberedelseklassen är att det kan finnas risk för segregation, isolering och 
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stigmatisering. Därmed nämner han att en risk med för tidig inkludering i 

ordinarie klass utan tillräckligt med språkkunskap är att lärare inte kan eller inte 

hinner ge de nyanlända elever den uppmärksamhet som de behöver.   
  
Bunar (2010) berättar om förberedelseklassen som en mottagningsklass som ska 

ta emot nyanlända elever under en tidsperiod, sex till tolv månader, och att 

placeringen av denna klass ska vara inom skolbyggnaden, samt att den ska vara 

nära till ordinarie klassen. Då får de nyanlända eleverna delta i aktiviteter med 

andra svensktalande elever vid rasterna. Syftet med detta är att undvika 

segregation och risken för isolering. 
  
Modersmålets betydelse för nyanlända elevers språkinlärning och goda 

prestationer i andra ämnena behandlas också av Bunar (2010). 

Studiehandledningen på modersmålet tas upp som ett viktigt stöd som eleven 

skulle behöva även efter överlämningen till ordinarie klassen. Detta stöd kan 

hjälpa eleven att klara skoluppgifter så att eleven får tillräckligt med kunskaper i 

svenska språket och därigenom kan tillgodogöra sig ämneskunskaper och betyg. 

Han benämner även vikten av modersmålet för elevens identitet och relationer 

till signifikanta andra. 
  

2.1.4 Nyanlända ungdomar i den svenska gymnasieskolans 

introduktionsprogram  
Sharif (2017) behandlar de nyanlända eleverna och deras introduktion i den 

svenska gymnasieskolans introduktionsprogram i sin artikel ”Här i Sverige 

måste man gå i skolan för att få respekt” - Nyanlända ungdomar i den svenska 

gymnasieskolans introduktionsutbildning. Artikeln beskriver flera nyanlända 

elevers upplevelser av att integreras i introduktionsutbildningen på en gymnasial 

nivå. Han har intervjuat sexton nyanlända elever från Irak och som därefter har 

integrerats i den svenska språkintroduktionen. Sharif förhåller sig även till deras 

kulturella bakgrund i analys och diskussion av resultatet. Vidare undersöks 

elevernas upplevelser av språkintroduktionen här i Sverige i relation till deras 

socioekonomiska resurser, deras tidigare kunskaper och färdigheter samt deras 

språkkompetenser. 
  
Sharif (2017) fann att eleverna upplever att språket är en krävande del av att 

komma till Sverige. De uppger att språket inte bara underlättar deras lärande i 

skolan men även ger möjlighet att kommunicera och interagera med andra, det 

vill säga att de upplevde att kunskaper av det svenska språket ger dem en väg in 

i samhället. Detta för att flera av de nyanlända eleverna saknar kunskaper om 

det svenska språket när de kommer till Sverige. Detta upplevs som ett 

ofördelaktigt läge när de anländer till Sverige och de ska integreras i den 

svenska skolan.  På grund av detta har de nyanlända eleverna en positiv syn till 

introduktionsutbildningen som har en fokus på att lära sig det svenska språket. 

Eleverna anger att de ser språkintroduktionen som en möjlighet för framtiden 
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och som en avgörande del för deras framtidsstudier, samt att det ger dem 

möjlighet att integreras i det svenska samhället. 
  
Flera av de nyanlända eleverna upplever dock att de blir både fysiskt och 

symboliskt segregerade från resten av eleverna, som en följd av att vara i en 

enskild byggnad. Detta leder till att de nyanlända eleverna inte känner sig 

integrerade med resten av skolan utan känner sig främst integrerade i den klass 

som de går i. Vidare upplever eleverna att de inte få ta vara på de kunskaper 

som de har från skolorna de tillhört i Irak, samt att de kunskaper som de har av 

sitt egna modersmål inte värdesätts av den svenska skolan. Detta för att fokusen 

i introduktionsprogrammet ligger på att lära sig det svenska språket, vilket är 

något som de inte har kunskaper av innan de anlände i Sverige. Trots detta fann 

Sharif (2017) att många av eleverna accepterade att det är det svenska språket 

som värdesätts högst i Sverige. Detta för att det ger dem möjligheten till 

ekonomiskt, kulturellt och socialt kapital i framtiden. Han fann även att eleverna 

fortfarande kommunicerade på sitt modersmål med andra individer som också 

kan det språket. Sharif (2017) benämner detta fenomen där eleverna talade med 

nära kontakter på sitt modersmål för hemspråk eller “kamratspråk” och det 

svenska språket blir därmed det primära skolspråket. 
  
Trots svårigheter med språk, integrering i skolan och samhället så upplevde 

många elever att de hade höga ambitioner och goda framtidsförhoppningar. De 

uppger att språkintroduktionen ökar deras möjligheter för att nå sina 

framtidsmål, då de ser det svenska språket som en länk till att integreras i 

samhället. Med det svenska språket kan de kommunicera med lärare, elever och 

andra individer i sin omgivning och därmed bygga upp relationer, byta 

information och lära sig om den svenska kulturen och dess normer (Sharif, 

2017).  
 

2.2 Teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsens teoretiska referensram baseras på sociokulturella och mikro 

sociologiska perspektiv på dels lärande och socialisation och dels inkludering 

och exkludering i utbildningssammanhang. Först presenteras teorier som i första 

hand fokuserar på lärande och socialisation samt pedagogiska praktiker, därefter 

de sociologiska teorier som ger en grund för att förstå processer av inkludering 

och exkludering kopplat till frågor om makt, etnicitet och sociala relationer.   

2.2.1 Sociokulturella perspektiv på lärandet och socialisation 

Ett sociokulturellt perspektiv innebär att människors lärande och socialisation 

förstås i de sociala och kulturella kontexter som de ingår i. Samtidigt har denna 

inriktning en konstruktivistisk ansats, genom att den uppmärksammar hur 

lärande formas i samspelet mellan individer och de sammanhang som 

individerna ingår i. 
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Även om perspektivet har sina rötter i kulturpsykologi och pedagogik har det 

även tydliga beröringspunkter med mikrosociologiskt perspektiv. Exempelvis 

kan det jämföras med Cooleys tankar om hur individer och samhället är 

sammanflätade och har ett ömsesidigt beroende av varandra. Detta innebär att 

det är svårt eller nästintill omöjligt att se samhället utan individer och att 

individen inte är en separat varelse från samhället. Cooley (Svensson, 1992) tar 

även upp att människan är en social produkt, det vill säga att individens 

medvetande och tankar formas i samspel med andra individer i samhället 

(Svensson, 1992).  
 

Ett sociokulturellt perspektiv kan i denna uppsats ses som ett komplement till 

mikrosociologiskt perspektiv genom att det ger bra verktyg för att studera 

läroprocesser kopplade till frågor om hur människor utvecklar språkkunskaper 

och nya kommunikativa kompetenser, det vill säga vad det innebär att lära sig 

ett nytt språk genom att bli en del av en social gemenskap. Vygotsky är en av 

förgrundsgestalterna inom sociokulturell teori.  
 

Lindqvist (1999) beskriver Vygotskys perspektiv på människans utveckling. 

Vygotsky menar att individerna kan utveckla sina kunskaper och 

språkfärdigheter genom den sociala interaktionen samt deras sätt att 

kommunicera med andra. Vygotsky ansåg att omgivningen har sin medverkan 

på individens utveckling och prestationer. Vidare beskriver Vygotsky den 

primära och sekundära socialisationens påverkan på individen. Han förklarar att 

den primära socialisationen sker i familjen och där lär sig barnet livets viktigaste 

grundkunskaper i språk, sociala och samhälleliga spelregler samt det sociala 

samspelet inom denna socialisationstyp.  
 

Den sekundära socialisationen sker inom skolmiljö och andra 

institutionaliserade miljöer. Skolan beskrivs av Vygotsky som en miljö för 

eleverna där de möter språket i olika former, exempelvis i skrift och tal. Språket 

utgör ett centralt verktyg för eleverna för att de ska kunna kommunicera och 

bygga erfarenheter med varandra (Lindqvist, 1999). 
 

I klassrummet är det lärare och kamrater som har denna stödjande roll. I linje 

med Vygotskys teori implicerar detta att eleverna lär sig och skapar erfarenheter 

med hjälp av andra individer, särskilt tillsammans med mer erfarna personer. 

Detta för att samspel med andra individer kan skapa och utveckla olika 

färdigheter för individen. Eleverna kan även komma längre på egen hand, lära 

sig hur man använder sig av andra språk och kunna utveckla sin egen förmåga 

att klara sig vid nya och olika situationer om dessa stödjande individer finns 

tillgängliga vid behov (Lindqvist, 1999).  
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Vygotsky menar även att eleverna kan utveckla tänkandet genom att delta vid 

olika aktiviteter i skolan där de lär sig att tänka, samarbeta och samspela med 

andra individer. Detta innebär att individers förmåga att använda sig av kunskap 

vid andra sammanhang kan komma att ge upphov till att individer lär sig vad 

och hur de ska tänka. Det Vygotsky menar är att samhället reproduceras in i 

individen, därmed uppstår en ständig reproducering av samhällsstrukturer 

genom socialisationen (Lindqvist, 1999). 
 

2.2.2 Andraspråksinlärning och klassrummet som inkluderande arena 

I det följande beskrivs teorier om andraspråksinlärning som har utvecklats i 

aktuell sociokulturell forskning i skolmiljöer. 
 

Gibbons (2013) lyfter vikten av interaktionen med andra individer i samhället 

och hur den uppfyller en viktig funktion för språkutveckling hos 

andraspråkselever. Gibbons (2013) använder sig av ordet stöttning. Hon nämner 

andraspråkselever och deras behov av stöd i klassrummet av läraren och 

kamrater samt utanför klassrummet av en erfaren person. 
 

Vidare lägger Hwang och Nilsson (2014) även här stor vikt på de sociala 

samspel som eleverna har med andra individer i skolmiljön. Genom dessa 

sociala interaktioner utvecklar de deras språkliga färdigheter och de lär sig 

samarbete och konflikthantering. Det är även genom interaktioner och samspel 

med andra elever som de får information och kan utveckla sociala normer och 

beteendemönster. Skolan, med både lärare och andra elever, blir då ett stöd och 

för den enskilde eleven när det gäller umgänge och närhet med individer utanför 

familjens medlemmar. Utöver detta är det viktigt för eleverna att undervisas i en 

bra skolmiljö och i fungerande grupper. Detta för att främja elevernas psykiska 

och sociala utveckling. (Hwang & Nilsson, 2014) 

 

Glogic & Holm (2016) anser att lärarens roll i klassrummet är viktigt för att 

stödja och utveckla elevernas lärande. I klassrummet ligger fokuset på den 

undervisande läraren att hitta strategier för att utveckla elevernas lärande i 

skolan för att eleverna ska kunna utveckla det svenska språket. Mitchell (2015) 

beskriver i sin bok vikten av samarbetsinriktad gruppundervisning. Han 

förklarar att individer i grupper som samarbetar med varandra utvecklas också 

genom detta samspel. Därmed anser han att denna strategi hjälper eleverna med 

att öka skolresultat och sociala interaktionerna hos eleverna. Detta kan även 

kopplas vidare till Glogic & Holm (2016) som beskriver ytterligare en strategi, 

nämligen att anpassa undervisningen efter elevernas behov. Därmed menar de 

att undervisningen i den förberedande klassen är koncentrerad till svenska som 

andra språket. Under den tiden antecknar lärare de svagheter och styrkor som de 

nyanlända eleverna visar i relation till undervisningen. Efter detta börjar skolan 

att kartlägga elevens förmågor genom att utvärdera elevens kunskap och 

språkkompetens. 
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Glogic & Holm (2016) beskriver vidare att språkutveckling kan ske med stöd av 

modersmålet för andraspråkselever. Författarna visar att eleverna som har lättare 

för sitt modersmål även lättare kan lära sig det nya språket. Eleven får därmed 

en möjlighet att öka sin förförståelse för en uppgift genom att tolka den. Detta 

kan komma att hjälpa den nyanlända eleven att utveckla sina språkförmågor. 
  

2.2.3 Grupprocesser för inkludering 

I boken Group processes: A developmental perspective av Wheelan (2005) 

beskrivs Integrated model for group development, även förkortad till IMGD. 

Teorin betonar vikten av grupprocesser för en lyckad integration för den 

enskilde individen. Detta är särskilt viktigt att lyfta fram när det gäller 

nyanländas integration in i skolan och klassen. Teorin förklarar processer och 

faser som måste genomföras för en lyckad integration in i exempelvis klassen. 

Denna modell, skapad av Wheelan (2005), förklarar gruppers olika stadier i 

form av hur de utvecklas. Wheelan (2005) nämner att IMGD innehåller fyra 

olika faser som beskriver hur en grupp utvecklas. Dessa olika faser är 

tillhörighet och trygghet, opposition och konflikt, tillit och struktur samt till sist 

arbete och produktivitet. Dessa fyra faser genomgår de flesta grupper när de 

skapas eller när det tillkommer nya medlemmar. 

 

Fas 1, det vill säga tillhörighet och trygghet, bygger på att ett behov av att känna 

trygghet och tillhörighet till gruppen. Individer känner sig därför ganska osäkra i 

denna fas då de är beroende av gruppens ledare, samt måste bli accepterade av 

gruppen som helhet. Då individerna i denna fas inte har hunnit kommunicera 

och samspela med varandra tillräckligt, så byggs uppfattningarna av andra 

gruppmedlemmar oftast på mer utseendefixerade egenskaper eller egenskaper 

som uppfattas vid första intrycket, exempelvis kön, ålder, utseende, klädsel och 

hur man pratar.  Det läggs i denna fas stor vikt på att kommunicera och 

samspela med varandra för att minska risken för utstötning i från gruppen.  

 

Opposition och konflikt, vilket är fas 2, beskrivs enligt Wheelan (2005) som en 

problematisk fas. I denna fas har gruppmedlemmarna som uppgift att komma 

överens om gemensamma mål, värderingar och normer. Efter att gruppen har 

funnit trygghet och tillhörighet i föregående fas uppstår då problematiken i 

stället i att gruppmedlemmarna inte kan komma överens om mål, normer och 

värderingar som ska vara gemensamma för gruppen. Wheelan (2005) menar att 

den ökade tryggheten i gruppen ger upphov till att gruppmedlemmar uttrycker 

sina avvikande meningar och åsikter. Konflikterna i denna fas ligger därför i 

grund i att gruppmedlemmar känner sig tillräckligt trygga för att vara ärliga för 

gruppen samt att gruppmedlemmar börjar ifrågasätta roller som delgetts i 

gruppen, främst ledaren. För att gruppen ska kunna lösa konflikter är det viktigt 

att de har öppen och ärlig kommunikation med varandra. 
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I fas 3, vilket benämns som tillit och struktur, finner vi att gruppen har hittat ett 

sätt att öppna upp kommunikationen för att kunna konkretisera gemensamma 

normer, mål och värderingar för gruppen.  Här är gruppen tillräckligt säkra på 

sin tillhörighet och gruppstruktur att de känner som en enhet. 
  
Till sist beskrivs fas 4, det vill säga arbete och produktivitet. Efter fas 3 har 

gruppmedlemmarna funnit ett gemensamt mål som de jobbar emot tillsammans i 

fas 4. De har en genomträngande gruppidentitet och stark vi-känsla i denna fas 

och gruppmedlemmarna anser sig vara mer lika varandra än olika (Wheelan, 

2005).   

 

Hwang & Nilsson (2014) undersöker vikten av sociala relationer med jämnåriga 

när det gäller barn och ungdomars utveckling inom sociala kontexter. De hävdar 

att det är genom sociala relationer och kontakt med andra jämnåriga som barn 

och ungdomar ökar sin sociala kompetens, införlivar och tar sig an olika roller, 

utvecklar sig intellektuellt, samt samspelar inom grupper och utveckla sin 

identitet. Hwang & Nilsson (2014) beskriver föräldrarnas och syskonens roll när 

det gäller social utveckling men lägger även en stor vikt på de jämnåriga 

kamraternas roll. De menar att det är genom relationer med jämnåriga som barn 

och ungdomar lär sig vissa beteendemönster och värderingar som behövs för att 

bli en individ som kan fungera och klara sig i samhället. Denna lärandeprocess 

sker främst genom och inom olika grupper som individen samspelar med. 

Grupper hos barn spelar samma roll som den gör med grupper hos vuxna 

individer, det vill säga att de genom grupper skapar och utvecklar en social 

identitet, de känner tillhörighet och de får en ömsesidig relation som de kan ta 

stöd av. De ställer även upp gruppgränser, vilket innebär att de jämför sig med 

andra grupper för att bekräfta och tydliggöra sin egen grupp och dess identitet 

(Hwang & Nilsson, 2014). 
  
De teorier och fenomen som är tagna från boken Gruppsykologi av Hwang 

& Nilsson (2014) är applicerbara på resultat i förhållande till integrationen och 

den sociala interaktion som de nyanlända eleverna upplever. Teorierna förklarar 

olika typer av processer som de nyanlända eleverna genomgår och har 

genomgått. 

 

2.2.4 Etnisk identitet   

Hwang & Nilsson (2014) behandlar i sin bok Gruppsykologi begreppet etnisk 

identitet samt hur individer formar grupper utifrån sin etnicitet. De beskriver 

etnisk identitet som individer som är medlemmar av en etnisk grupp där 

individerna har ett specifikt och gemensamt beteendemönster som en följd av att 

de tillhör den gruppen. De nämner att individens etniska bakgrund ligger som en 

grund för hur individen ser på sig själv. Detta innebär att individer med en viss 
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etnisk bakgrund kan komma att söka sig till individer med samma eller en 

liknande bakgrund. Detta eftersom att deras etniska och kulturella identitet 

stämmer överens och de har gemensamma eller liknande beteendemönster och 

normer.  
 

Hwang & Nilsson (2014) nämner att individer som tillhör en minoritet, 

exempelvis de individer som kommit till ett nytt land, kommer att ha det svårare 

att uppnå denna etniska identitet. Detta för att det är blir svårare för dem att hitta 

personer med samma etniska bakgrund och identitet. De individer som är 

nyanlända i ett annat land kommer även möta vissa motgångar när det gäller två 

eller flera etniciteter, samt deras beteendemönster och normer, som möts. 

Hwang & Nilsson (2014) hävdar då att det kan uppstå vissa kulturella krockar. 

De beskriver även om att vissa invandrare kan komma att anamma kulturer i det 

land de invandrat till. Detta kan då även komma att motverka vissa grupperingar 

utifrån etnisk bakgrund och identitet. (Hwang & Nilsson, 2014) 

2.2.5 Mikrosociologiska teorier om inkludering och exkludering    

Av särskild relevans för denna uppsats är sociologiska teorier som kan hjälpa till 

att förstå förutsättningar för inkludering i skolsammanhang, men också klargöra 

processer som motverkar social integration i termer av exkludering och 

marginalisering. Strukturella hinder för social inkludering i 

utbildningssammanhang har ofta studerats i förhållande till elevernas 

socioekonomiska bakgrunder, genus, familjestruktur och även etnicitet 

(Bourdieu & Passeron, 2008; Giddens, 2003). Studien har i detta sammanhang 

inspirerats av ”moderna klassiska” sociologiska verk som ingående belyst 

sociala mekanismer och dynamiska processer som kan spela in i sådana 

processer. Mikrosociologiska teorier hämtade från Becker (2006) och Elias & 

Scotson (2010) som behandlar stämpling och utanförskap ser vi som särskilt 

intressanta för vår uppsats. Vidare finns andra prominenta sociologer, såsom 

Harriet Martineau, som behandlar etnicitet, kön och religion men som uppsatsen 

inte kommer använda sig av. Bourdieu & Passeron (2008) och Giddens (2003) 

är också klassiska och prominenta sociologer som har studerat flera olika 

aspekter av sociologi, såsom kultur, samhällsstrukturer, genus, familjestrukturer 

men även etnicitet i utbildningen (Bourdieu & Passeron, 2008; Giddens, 2003). 

Trots detta ansågs inte deras teorier så relevanta för studien på grund av att de är 

mer applicerbara på en strukturell nivå. Vi ville istället använda oss av mer 

generella teorier för att undersöka om dessa kunde appliceras på 

intervjupersonernas unika och specifika erfarenheter. Vi valde istället att 

fokusera på nedanstående sociologiska teorier.   
  
Teorierna som presenteras nedan har primärt inte gällt skolan utan andra 

miljöer, men teorierna torde också ha giltighet inom skolans värld. Teoriernas 

fokus är samspelet mellan individer och relationella aspekter av inkludering. 

Baumans (2013) teori om det individualiserade samhället kan därför fungera 
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som ett korrektiv genom att ge en mer övergripande teori och generell teori som 

blir applicerbar och användbar när de nyanlända elevernas upplevelser ska 

förklaras i en större kontext, det vill säga på en mer samhällelig nivå. Teorin 

förklarar social interaktion och samhällelig harmoni i mer generella termer, det 

vill säga inte bara i en skolmiljö.    
  
Bauman (2013) beskriver, i boken Det individualiserade samhället, för att 

uppnå harmoni i samhället så måste individer ge upphov till samspel som har 

flera olika motiv som ämnar bevara särskilda identiteter. Bauman menar att 

samhällets harmoni inte ligger i individernas enighet eller konsensus, utan i 

samspel mellan likar med olika identiteter. Det är genom dessa samspel med 

andra individer som vi erkänner våra egna olikheter, samt bevarar dessa 

identiteter. Bauman (2013) hävdar att individerna i samhället måste se till att de 

enskilda identiteterna i samhället inte leder till någon form av exkludering eller 

utanförskap. Samhället måste därmed hindra det trycket som finns att underkuva 

och undertrycka de identiteterna som skiljer sig från sin egna eller majoritetens 

identitet (Bauman, 2013). Inkludering förutsätter alltså att olikheter mellan 

människor inte bara tolereras och accepteras utan också ses som en tillgång i 

människors sociala samspel och gemenskaper. 
  
Vidare beskrivs då teorier som inte direkt behandlat etnicitet i 

utbildningsmiljöer men som ändå anses användbara för att förklara nyanlända 

elevers upplevelser av den svenska skolan. Teorierna ska därmed komma att 

appliceras i en utbildningskontext i relation till nyanlända elever. 

   

2.2.6 Stämplingsteori 

Stämplingsteorin beskrivs av Becker (2006) som ett fenomen där sociala 

grupper i samhället skapar regler för vad som är socialt accepterat i olika 

samhällskontexter. Dessa regler innebär att det skapas riktlinjer och gränser för 

vilka olika situationer eller olika typer av beteenden som är lämpliga och 

accepterade. Genom dessa gruppers interaktioner och samspel uppstår ett 

normativt beteendemönster som alla medlemmar i samhället förväntas att följa. 
  
Utifrån detta uppstår då en problematik enligt Becker (2006) eftersom att alla 

individer i samhället inte kommer att kunna följa de beteendemönster som anses 

vara lämpliga. Becker (2006) kallar de individer som bryter mot de sociala 

reglerna för avvikare. Detta eftersom att de handlar och agerar på ett sätt som 

avviker från mångfalden i samhället. Dessa individer blir där av stämplade som 

personer som inte kan litas på att leva utefter de socialt uppställda reglerna som 

majoriteten i samhället och olika sociala grupper har kommit överens om genom 

deras samspel med varandra. En individ som blivit stämplad som en avvikare 

blir därefter även utesluten och exkluderad från sociala kontexter. Den 
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avvikande individen blir därmed en outsider, det vill säga en utomstående 

individ i samhället (Becker, 2006). 
  
Vidare förklarar både stämplingsteorin och nedanstående teori om etablerade 

och outsiders social interaktion i form av inkludering och exkludering. Detta är 

påtagligt när nyanländas upplevelser kring socialt samspel med andra individer 

diskuteras. 
  

2.2.7 Etablerade och outsiders 

Elias & Scotson (2010) fann fenomenet där individer i samhället skapar 

grupperingar i form etablerade och outsiders när han undersökte staden Winston 

Parva. Elias & Scotson (2010) observerade att medlemmarna i staden 

grupperade sig i form av en grupp som besatt en maktposition, det vill säga de 

etablerade, och en grupp som var utsatta och utomstående, det vill säga de som 

benämns som outsiders. Det fanns även en grupp i mellan de etablerade och de 

som var outsiders. Begreppet etablerade och outsiders kunde därefter även 

appliceras på flera olika grupper i samhället. Elias & Scotson (2010) menar att 

när grupper i samhället som är nära bundna med varandra, samt är beroende av 

varandra, kommer att befinna sig på olika plan i form av maktrelationer. Dessa 

maktskillnader och relationer kommer att ge upphov till olika värderingar som 

appliceras på grupperna. De grupper som benämns de etablerade i samhället 

kommer att anse sig vara bättre än de som inte tillhör dessa grupper. Därefter 

kommer den etablerade gruppen att påtvinga en definition av både sig själva och 

de andra grupperna. Detta innebär att de som tillhör den utomstående gruppen 

kommer att bli stämplade som outsiders, de kommer att anses vara avvikande 

från resten av medlemmarna i samhället och därmed exkluderas från olika 

sociala sammanhang (Elias & Scotson, 2010). 
  
Elias & Scotson (2010) påvisar att detta inte är ett enskilt fenomen utan något 

som kan betraktas och observeras i allmänheten och i samhället överlag. Han 

menar att när grupper som har ett beroende av varandra men befinner sig på 

olika plan när det gäller makt samspelar med varandra uppstår en maktrelation 

där en av grupperna har ett övertag över den andra gruppen. Elias & Scotson 

(2010) menar att denna maktskillnad kan uppstå mellan flera typer av grupper i 

samhället. Dessa maktskillnader kan betraktas ibland annat i kön och 

genusstrukturer, samt gällande etnicitet, klass och religion. Detta innebär att 

fenomenet etablerade och outsiders är påtagligt i flera situationer och strukturer 

i samhället. Så länge det finns en maktskillnad mellan två eller fler grupper så 

kan detta fenomen komma att uppstå.   
  
Vidare beskriver även Hwang och Nilsson (2014) detta fenomen om 

maktrelationer och skillnader i ett skolsammanhang. De beskriver även att 

begreppen exkludering och utanförskap i vissa fall kan förklaras som mobbning. 
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Nedanstående citat från Ingela Thylefors bok Syndabockar (1999, s. 44) är 

relevant och applicerbart på detta fenomen. 
  
“Det är ett urgammalt men livskraftigt fenomen att stöta ut människor från 

kollektivet” 

  
Här beskrivs alltså mobbning som ett fenomen där vissa individer tvingar andra 

individer till utanförskap. Hwang och Nilsson (2014) nämner att mobbning ofta 

bygger på aggressiva känslor inom sociala grupper som behöver exponeras och 

få ett utlopp. Denna aggression riktas då ofta mot enskilda individer som anses 

vara svaga inom denna sociala grupp eller struktur. Därför anses mobbning och 

utanförskap vara en gruppföreteelse då det måste finnas grupper för att 

situationer där individer känner utanförskap eller känner sig utsatta ska kunna 

existera. Det nämns även att det ofta är få individer som faktiskt står för den 

riktade aggressionen och mobbningen, medan resten av gruppen är observatörer 

eller publik. 
  
Mobbning som begrepp definieras enligt Hwang & Nilsson (2014) som en 

situation där en eller flera individer utsätter en eller flera individer för negativa 

handlingar i form av fysiskt våld och aggression eller en form av psykologiskt 

våld, det vill säga verbal eller icke-verbal aggression. Detta psykologiska och 

sociala våld står ofta för utfrysning, kränkningar, grupptryck, förödmjukelse, 

samt exkludering och utanförskap från sociala kontexter med den gruppen som 

individerna tillhör och medverkar i. Det är en medveten och riktad handling med 

enskilda individer med avsikt att på något sätt skada dess offer. Det uppstår 

därmed en maktrelation mellan mobbare och offret. 
  
Hwang & Nilsson (2014) hävdar att om denna typ av exkludering och 

utanförskap inte stoppas kommer eventuellt mobbarna ta till sig mer friheter, 

samt rättfärdiga och normalisera deras våldsamma agerande. Sker denna typ av 

mobbning av flera personer kan det även på så sätt komma att dessa mobbare 

rättfärdiga deras agerande då det individuella ansvaret minskar och det läggs på 

gruppen istället. 
 

Hwang & Nilsson (2014) nämner även att skolan genom diskrimineringslagen 

och skollagen har skyldighet att hantera och motverka all typ av mobbning som 

sker på skolan. Därför läggs ett stort ansvar på skolpersonalen att förhindra och 

motverka all mobbning. Dock nämner Hwang & Nilsson (2014) att 

grupprocesser med jämnåriga är en fungerande process för att motverka 

mobbning. Detta genom att man ändrar på hur dessa elever reagerar och agerar 

till mobbning, det vill säga att de försöker stoppa det psykiska eller fysiska 

våldet istället för att observera eller delta i mobbning. På så sätt kan dessa 

individer bidra till att mobbningen i skolor minskar. Därför anser dem att 

jämnåriga tillsammans med stöd från skolpersonal kan ligga till svar för hur 
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mobbningen i skolan kan motverkas. Dessutom uppges föräldrarnas stöd som en 

viktig faktor. Om skolan inte lyckas hantera det kan byte av skola eller klass för 

den utsatta individen vara ett svar och kan komma att motverka den mobbning 

som försiggår (Hwang & Nilsson, 2014). 

 

3. METOD 

Den studie som presenteras i uppsatsen baseras på kvalitativa intervjuer med nio 

nyanlända elever i gymnasieskolans introduktionsprogram. I detta kapitel 

beskrivs metoden och tillvägagångssättet i den kvalitativa studien samt de 

metodologiska överväganden som gjorts i forskningsprocessens olika steg 

inklusive etik. Först diskuteras studiens vetenskapliga grunder.      

3.1 Vetenskapliga grunder  

3.1.1 Ontologiska ståndpunkter 

De ontologiska ståndpunkterna handlar inom samhällsvetenskaplig forskning 

om naturen av sociala ting (Bryman, 2011). Eftersom sociologin, och 

samhällsvetenskaperna i vidare bemärkelse, studerar människor, deras 

interaktioner, relationer och förhållande till samhället, har frågan vad som 

särskiljer sociologins studieobjekt från de objekt som studeras inom 

naturvetenskaperna varit ett centralt spörsmål. Oavsett svaret på denna 

grundläggande fråga får den ontologiska ståndpunkten konsekvenser för hur 

individer och deras handlingar studeras. Två generella ståndpunkter formuleras 

inom ontologin. Dessa är objektivismen och konstruktivismen. Objektivismen 

innebär att verkligheten i form av sociala ting och fenomen har en självständig 

karaktär i förhållande till sociala aktörer och individers handlande. Detta betyder 

att sociala företeelser är relativt opåverkbara av sociala aktörers agerande, samt 

åsikter och tanke-tillstånd. 
 

Konstruktivismen motsätter sig objektivismens synsätt. Tanken med 

konstruktivismen är att den sociala verkligheten och dess företeelser är något 

som sociala aktörer ger upphov till och som ständigt förändras. Detta innebär att 

genom sociala samspel och ageranden mellan individer skapas, formas och 

förändras sociala fenomen och samhällsstrukturer. Detta är en kontinuerlig 

utveckling då socialt samspel mellan aktörer sker ständigt. 
  

Då studien ämnar undersöka nyanländas integrering, samt bemötandet i den 

svenska skolan, så är individers agerande en central del av vår studie. Studien 

syftar till att tolka och förstå processer för bemötande och socialisering som sker 

i skolan när en nyanländ elev ankommer. Med utgångspunkten i elevernas egna 

beskrivningar och perspektiv ämnar studien vidare att försöka förstå hur det 

sociala samspelet ser ut mellan nyanlända och lärare och andra elever, samt hur 

detta kan påverka den nyanlända eleven, exempelvis i form av studieresultat. 
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Vidare ämnar studien undersöka hur nyanländas sociala samspel med skolan ger 

upphov till andra processer, exempelvis grupprocesser och integration. Det 

konstruktivistiska synsättet blir därför viktigt för att förklara dessa processer, 

speciellt eftersom studien utgår från ett sociokulturellt perspektiv. Nyanlända 

elever som kommer från ett annat land och talar ett annat språk har vissa socialt 

konstruerade normer som har införlivats i individen via socialisation. Dessa 

individer måste, i den svenska skolan, anpassa sig efter ett socialt konstruerat 

system som de inte är vana vid. Det konstruktivistiska synsättet är därför 

applicerbart i studien och används för att förklara vissa processer som en 

nyanländ elev måste gå igenom, främst i den svenska skolan men även andra 

samhälleliga praktiker och institutioner. 
  

3.1.2 Epistemologiska ståndpunkter 

Epistemologi är läran om kunskapsteori som handlar om att reda ut vad kunskap 

är och dess ursprung. Utifrån detta uppstår två huvudsakliga synsätt som skiljer 

sig i deras sätt att få och analysera kunskap. Dessa synsätt benämns som 

positivism och interpretativism. 
  
Positivism behandlar de naturvetenskapliga metoderna som hämtas vid 

betraktandet av den sociala verkligheten. Det innebär att positivismens kunskap 

bygger på sinnes-intagning och sinnesintryck. Med detta menas att fenomen och 

situationer som tas in via våra sinnen kan bekräftas och därigenom betraktas 

som vetenskaplig kunskap. Positivismen bygger ofta även på en form av studie 

som undersöker samband och orsaker, i form av exempelvis hypoteser som 

antingen bekräftas eller inte bekräftas, vilket innebär att det ofta finns en viss 

mätbarhet på data i en studie med ett positivistiskt synsätt. Detta innebär att 

detta synsätt är väldigt applicerbart på en kvantitativ studie. 
  
Ett alternativt synsätt till det positivistiska synsättet benämns, som tidigare 

nämnt, som ett interpretativistiskt synsätt. Enligt Bryman (2011) bygger 

interpretativismen på våra uppfattningar av aktörernas perspektiv. 

Interpretativistiska studier syftar till att tolka och förstå verkligheten. Den vill ge 

en förklaring på människors beteende och deras tolkningar av olika företeelser. 

Forskare som tar sin utgångspunkt i ett interpretativistiskt synsätt vill därmed 

tolka och förstå sociala handlingar. Detta innebär en studie med mer 

tolkningsbara data, exempelvis intervjuer, som strävar efter att försöka förstå 

intervjupersonernas livsvärld, det vill säga hur de ser på olika företeelser och 

deras sociala relationer i sin omvärld. 
  
Detta är något som denna studie ville fånga. Genom att intervjua tio nyanlända 

elever från en skola i östra Sverige och undersöka deras upplevelse av 

inkludering i den svenska skolan så ska studien tolka och förstå deras tolkningar 

av verkligheten och hur de ser på processen som en nyanländ elev måste gå 

igenom för att vara en del av den svenska skolan. Studiens målsättning är vidare 
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att öka förståelsen av nyanlända individers sociala relationer till lärare och 

klasskamrater utifrån intervjupersonernas egna beskrivningar och sätt att 

artikulera erfarenheter och upplevelser av relationella aspekter i skolvardagen. 

Därmed blir det interpretativistiska synsättet en central del i studien när det 

gäller att reda ut kunskap och förstå den. Så med hjälp av den kvalitativa 

datainsamlingen, i form av intervjuer, så ämnar studien att förstå och tolka. 
  
Det interpretativistiska paradigmet inrymmer även hermeneutiken, som 

intresserar sig för tolkningen av meningen (Kvale, 2013). Studien ligger på att 

kunna förstå informanternas upplevelse och komma nära till deras livsvärld samt 

kunna finna dolda meningar bakom deras berättelser. Vilket kan vara svårt att 

uppnå vid denna studie.  Studien strävar inte att följa hermeneutisk 

tolkningsansats som innebär olika tolkningsnivåer. Inom hermeneutiken är 

ingen sanning är absolut. 
  
Vidare så observeras en koppling mellan det interpretativistiska perspektivet 

som studien har valt att utgå ifrån, då studien ämnar tolka och förstå, och det 

konstruktivistiska perspektivet som också är relevant för studien. Tanken är att 

studien ska tolka och förstå ett fenomen som delvis är konstruerat genom 

samspel mellan individer, det vill säga normer, grupper och interaktioner mellan 

nyanlända elever och den svenska skolan. 
 

3.2 Metodologiska grunder 

Bryman (2011) beskriver kvalitativ forskning i termer av en forskningsstrategi 

där data, genererade exempelvis genom intervjuer eller texttolkning, i väsentlig 

mening bygger på ord. Detta skiljer sig från den kvantitativa forskningsstrategin 

där mätbara data, såsom siffror, står i centrum. Kvantitativ forskning har 

huvudsakligen ett deduktivt förhållningssätt, vilket innebär att hypotesprövning, 

det vill säga att testa teorier genom empirisk forskning, prioriteras. Kvalitativ 

forskning kan identifieras utifrån flera olika aspekter. Oftast har en kvalitativ 

studie ett induktivt synsätt. Detta innebär att den teori som uppkommer i studien 

är genererad från de resultat som datamaterialet pekar på, exempelvis teorier 

som uppkommer från koder och teman i intervjumaterialet. Vidare kan 

kvalitativa studier karakteriseras utifrån en epistemologisk ståndpunkt, eller 

kunskapsteoretiskt synsätt. Denna epistemologiska ståndpunkt är ofta inriktad 

mot en förståelse och tolkningsperspektiv. Den typen av inriktning kan 

benämnas som interpretativistiskt. Dessutom kan, enligt Bryman (2011), en 

kvalitativ studie identifieras utifrån dess ontologiska ståndpunkt, som ofta 

bygger på ett konstruktivistiskt synsätt där verkligheten ses som i hög grad 

skapad av individers samspel med varandra. 
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Sammanfattningsvis kan föreliggande studie beskrivas som grundad i en 

kvalitativ forskningstradition och en explorativ (induktiv) ansats som bygger på 

datainsamling genom kvalitativa intervjuer snarare än mätbara data. Studien 

bygger även, som tidigare nämnt, på ett interpretativistiskt synsätt när det gäller 

kunskapsteori och epistemologi. Dessutom finns en koppling till det 

konstruktivistiska perspektivet i studien. Båda dessa epistemologiska och 

ontologiska ståndpunkter är, enligt Bryman (2011), en form av identifikation för 

en kvalitativ forskning. Studien är ämnad att kopplas till existerande teorier, 

vilket utmärker den induktiva forskningen. 

3.3 Metod   

Nedanför kommer studien att redogöra för val av datainsamlingsmetod och hur 

uppsatsens sortering och bearbetning av det insamlade materialet gick till. 

Vidare diskuteras studiens giltighet och tillförlighet.               

3.3.1 Deltagare och Urval 

Deltagarna i denna studie var tio nyanlända elever i en skola i östra 

Sverige.  Dessa intervjupersoner rekryterades genom ett bekvämlighetsurval, 

vilket innebär att forskare rekryterar deltagare till undersökning som för tillfället 

finns tillgängliga (Bryman, 2011). Det var även ett selektivt och målinriktat 

urval då det var viktigt för studien att intervjua individer med erfarenheter och 

kunskaper om den svenska skolan och andra informanter som är helt nya i det 

svenska skolsystemet. Ett krav blev därmed att intervjupersonerna går på en 

skola som har förberedande klass och nyanlända som går i ordinarie klass. 
 

Intervjupersoner var nyanlända elever och är myndiga, det vill säga de är över 

18 års ålder. Dessutom fanns ett krav på att de har varit bosatta i Sverige i några 

år och har utvecklat sina svenska språkkunskaper. Detta för att förenkla 

intervjuprocessen men även för att språkbarriärer och social interaktion med 

andra är en central del i denna studie. 
  

3.3.2 Tillvägagångsätt 

Studien använde intervju som metod och som insamling av data. Kvale (2013) 

anser att forskare når ett bättre intervjuresultat om man intervjuar personer som 

har erfarenhet om ämnet som ska studeras, då de kan ge relevanta svar på 

intervjufrågor och de håller sig till ämnet. För att kunna besvara våra 

frågeställningar intervjuades nyanlända elever med erfarenhet om ämnet. I 

studien har det genomförts intervjuer med totalt tio intervjupersoner, men på 

grund av tekniska besvär under inspelningen kunde studien endast använda sig 

av nio intervjuer. Detta anses inte har påverkat resultatet på ett övergripande 

sätt. Även med nio intervjuer att analysera fanns centrala och återkommande 

teman genom hela det transkriberade materialet. Urvalsprocessen innebar att vi 

tog kontakt med intervjupersoner i skolan. Till intervjupersonerna lämnades ett 
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informationsmissiv med informationen om vårt arbete och syftet med 

undersökningen. De informerades även om att deras identiteter kommer att 

hållas anonyma samt att deras personliga uppgifter inte kommer att delas. De 

fick därefter bestämma om sin medverkan och ge sitt samtycke. Val av 

intervjuplats överläts till intervjupersonerna att själva bestämma. Det enda 

kravet studiens intervjuare hade var att det skulle vara ett tomt och tyst rum för 

att minska risken för störande moment under intervjun. Studien utgick från 

intervjuguiden, vilket innebär att studiens intervju var semistrukturerad. Bryman 

(2011) beskriver en semistrukturerad intervju som en situation där intervjuaren 

har ett visst antal frågor som är mer allmänt och öppet formulerade, samt att 

intervjupersonernas svar följs upp med uppföljande frågor. 
  
Intervjuguidens utformning byggde på fyra övergripande kategorier. Första 

kategorin var bakgrundsfrågor, som gav oss information om hur länge de har 

bott Sverige och hur länge de har gått i skolan. Därefter strukturerades en 

kategori av frågor vars tema byggde på den nyanlända elevens upplevelser av att 

komma till Sverige och in i skolan, samt upplevelser av att möta och lära sig det 

svenska språket. Sedan fanns en tredje kategori som ämnade undersöka 

elevernas upplevelser kring stöd från skolan och hur de inkluderas i skolan och 

undervisningen. Avslutningsvis fanns en kategori i intervjuguiden med frågor 

som ämnade undersöka elevernas mål och framtidsambitioner samt deras 

avslutande reflektioner kring ämnet.   
  
Då studien hade denna uppsättning av allmänna frågor om de nyanlända 

elevernas upplevelser i den svenska skolan, som sedan ställdes till 

intervjupersonerna, blev studiens intervju semistrukturerad. Intervjuerna 

utfördes en åt gången och tog cirka 25 till 30 minuter. Detta på grund av att 

intervjupersonerna hade svårt att uttrycka sig med språket, samt att de hade 

begränsat med tid. Under intervjuerna ställdes även uppföljningsfrågor vid 

behov. Intervjuerna spelades in med hjälp av ett röstmemo-program på våra 

mobiler. Därefter lyssnade vi på intervjuerna och sedan transkriberades de 

enskilt. Vidare hade studien möjlighet till tolk för arabisktalande elever då en av 

författarna i denna uppsats talar arabiska. Detta underlättade vid flera intervjuer 

där de nyanlända kunde använda sig av arabiska för att utveckla vissa svar. 

Detta underlättade även under transkriberingen då denna författare även kunde 

översätta vissa delar av intervjumaterialet.  

3.3.3 Analys och bearbetning av materialet 

Efter att tio intervjuer hade genomförts kunde nio av dem transkriberas vilket 

utgjorde det första steget i bearbetningen och tolkningen av materialet. 
  

Det andra steget i analysen av materialet innebar en tematisk innehållsanalys där 

vi analyserade de transkriberade texterna genom att läsa igenom dem i sin helhet 

för att finna koder och teman (se bil.3).  Analysen kan också beskrivas som 
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induktiv och materialnära. Intervjuguidens tematiska frågeområden pekade ut en 

riktning för analyserna, samtidigt som de semistrukturerade intervjuerna (med 

öppna svarsalternativ) möjliggjorde upptäckten av nya och mer specifika teman. 
  

Eftersom studien utgår från ett interpretativistiskt synsätt med fokus på att förstå 

och tolka de nyanlända elevernas upplevelser var det viktigt att deras 

erfarenheter och upplevelser av den svenska skolan och integrationen tolkades 

på ett korrekt sätt, det vill säga att författarnas tolkningar av materialet stämmer 

överens med intervjupersonernas beskrivningar. Detta ledde till repeterande 

genomläsningar av materialet för att försöka förstå och tolka vad de nyanlända 

eleverna sagt. Efter detta fanns flera centrala teman som återkom genom hela 

intervjumaterialet. Därefter diskuterades de funna koderna och teman 

gemensamt för att komma överens om vilka som belystes tydligast i det 

transkriberade materialet. 
  
Som tidigare nämnt analyserades det transkriberade intervjumaterialet och flera 

återkommande teman fanns igenom texterna. Flera av intervjuerna påvisade att 

intervjupersonerna hade det svårt med det svenska språket när det först 

introducerades för det, främst när det gäller att kommunicera med andra på 

svenska. Många av de nyanlända eleverna upplevde att det var väldigt 

främmande att komma till ett nytt land utan relationer till andra och bristen av 

de svenska språkkunskaperna hindrade integrering in i samhället till en början. 

Därefter uppgav flera av intervjupersonerna att de lär sig mer av det svenska 

språket och därmed kan kommunicera och skapa relationer med andra individer 

i sin omgivning så som andra elever i klassen och på skolan. Därefter leder detta 

till att det använder dessa relationer och samspel med andra individer för att 

ytterligare utveckling av de svenska språkkunskaperna. Därmed blev 

språkintroduktion, språkinlärning och språkanvändningen en central del av de 

nyanlända elevernas upplevelser och resultatet. Dessa bildade teman om 

introduktion och utveckling av språkkunskaper, att våga utsätta sig själv för 

språkliga praktiker och språkanvändning i relation till inkludering. Vidare fanns 

ett tema om framtidsvisioner och mål. 
  
Därefter upplevde många av de nyanlända eleverna skillnader på det svenska 

skolsystem och det skolsystemet som de tidigare gått på. Alltså uppgav många 

av intervjupersonerna att de ser en skillnad på den skolan de gått på i det land de 

kommer ifrån och den svenska skolan. Majoriteten hade en positiv syn på den 

svenska skolan när det stod i jämförelse med skolan i deras ursprungsland. I 

samtal om den tidigare skolan uppgav de bland annat misshandel, hot, stränga 

regler, mindre praktiskt arbete och snabbare arbetstakt. I Sverige upplever de 

mer frihet och mer val, bättre och stödjande lärare, samt mer praktiskt arbete. 

Därmed blev skildringen mellan skolorna en intressant faktor och tema att 

benämna. 
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Exkludering och inkludering blev ett centralt tema i intervjumaterialet då många 

av intervjupersonerna uppgav en känsla av ensamhet och svårighet att 

kommunicera när de först anlände till Sverige. Därefter upplevde de att de har 

integrerats bra i skolan och med andra elever i klassen. I materialet fanns det 

elever som gick i den förberedande klassen, där fokus ligger på att lära sig det 

svenska språket och läsa upp andra ämnen. Gemensamt för dessa elever var att 

de beskrev att de kände en viss typ av exkludering i från resten av skolan. Detta 

på grund av att de befinner sig i en egen byggnad och inte har getts många 

möjligheter att integreras med resten av skolan. Vidare uppgav intervjupersoner 

enskilda upplevelser av utanförskap och mobbning. 
  
Utöver detta diskuterades stöd ifrån skolan av intervjupersonerna. De upplever 

att det stöd de får i form av studiehjälp, språkhjälp och material under lektioner 

är hjälpsamt och tillräcklig för deras språkutveckling och kunskapsutveckling. 
  
Det tredje och sista steget i analysen innebar att koppla dessa ovan beskrivna 

teman och koder till sociologiska och beteendevetenskapliga teorier. Detta kan 

också beskrivas som en expanderad analys där de empiriskt genererade 

resultaten diskuteras utifrån ett sociokulturellt och mikrosociologiska 

perspektiv.  

      

3.4 Kvalitetsaspekter 

Enligt Dalen (2008) kan reliabilitet och validitet tolkas på olika sätt vid 

kvantitativ forskning jämfört med kvalitativ forskning. Inom den kvalitativa 

forskningen kan inte tillförlitligheten mätas med hjälp av siffror, vilket den 

oftast gör inom den kvantitativa forskningen. Vidare beskriver Dalen, att 

reliabilitet handlar om pålitlighet, därmed kan reliabiliteten beskriva hur pass 

tillförlitlig en studie är. Reliabilitet eller tillförlitlighet i vår studie, som är 

kvalitativt inriktad, handlar om att kunna förklara intervjuerna på ett 

systematiskt och hederligt sätt. Med detta menas att kunna tolka vad informanter 

har sagt till oss och förhålla oss till det yttersta för att våra tolkningar ska kunna 

vara så neutrala och objektiva som möjligt. Detta innebär att kunna förenkla för 

framtida forskare att kunna referera till denna studie och dess intervjuer (Dalen, 

2008). 
  
Validitet beskrivs enligt Braun och Clarke (2013) som i vilket utsträckning 

forskare mäter det som de avser att mäta i sin studie. Mätningen ska inte kunna 

påverkas av faktorer som skadar dess trovärdighet eller tillförlitlighet. Braun 

och Clarke (2013) kategoriserar validitet i mätningsvaliditet, intern validitet, 

extern validitet och ekologisk validitet. Mätningsvaliditet hanterar problem som 

huruvida kvantitativa studier verkligen mäter det forskarna menade att studien 

skulle mäta. Intern validitet handlar om att forskarna ska vara säkra på att det 

inte existerar bakomliggande faktorer som stör studiens mätningar och resultat. 
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Extern validitet innebär att studien och dess slutsatser kan generaliseras till 

populationen. Ekologisk validitet handlar om hur resultatet av kvalitativt 

inriktad forskning kan appliceras på människors vardag och samhällets olika 

miljöer och situationer. I vidare bemärkelse handlar validitet i uppsatser om att 

det råder god passform mellan syfte, frågeställningar, teorier och metod samt 

resultat (Braun & Clarke, 2013; Dalen, 2008). 
  
I vår studie har vi följaktligen eftersträvat hög validitet i enlighet med 

kvalitativa kriterier för (ekologisk) validitet. Utifrån studiens frågeställningar 

har vi argumenterat för att en kvalitativ intervjumetod passar bäst för att 

undersöka elevernas upplevelse av inkluderingen samt integrationen i den 

svenska skolan. Studien har därmed undersökt det som den ämnade undersöka. 

   

3.5 Forskningsetiska principer   

Bryman (2011) beskriver de fyra forskningsetiska kraven och principerna. Dessa 

krav benämns som samtyckeskravet, informationskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren frivilligt medverkar i studie och ger sitt 

godkännande. Detta har studien uppnått genom att dels intervjua personer över 

18 års ålder för att de själva ska kunna ge samtycke men även att ge dem 

information om studiens syfte både muntligt men även genom informations 

missiv. Därefter får de möjligheten att samtycka till sitt deltagande eller inte. De 

nyanlända eleverna informerades även om att de får avbryta sitt deltagande när 

och om de själva känner för det. 

 Med informationskravet menas det att individerna som deltar ska vara 

informerad av syftet och det frivilliga deltagandet av studien. Som tidigare 

nämnt uppfylls detta krav då intervjuarna muntligt ger dem information om 

studien men även ger dem ett informationsmissiv med information om studien 

och dess syfte. 

För att uppfylla nyttjandekravet så ska deltagarnas uppgifter endast användas för 

forskningens ändamål. Det uppfylls genom att det bara är forskarna till denna 

studie som har tillgång till intervjumaterialet och det används bara i detta 

forskningssyfte. 

Konfidentialitetskravet innebär att intervjupersonernas personuppgifter och 

identifierade uppgifter hålls anonyma i studien. Detta uppfylls genom att 

uppsatsen inte uppger någon identifierande information eller några 

personuppgifter om de nyanlända eleverna som har deltagit i undersökningen. 

Studien nämner inte deras namn och vilken ort eller skola de går i. Vidare vill 

studien ytterligare säkerhetsställa deltagarnas anonymitet genom att inte nämna 
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deras kön. Detta var enkelt då kön och genus inte var något som vi intresserade 

av att undersöka i denna studie. Alla dessa krav är viktiga att uppnå för att 

skydda de individer som deltar i forskningen. Dessa stämmer överens med 

Vetenskapsrådets (2002) egna individskyddskrav. Även där benämns 

samtyckeskrav, nyttjandekrav, informationskrav och konfidentialitetskravet.  

4. RESULTAT 

Nedanför kommer sju olika teman som hittades i intervjumaterialet att tas upp 

med hjälp av citat från de olika intervjuerna. Det första temat som observerades 

i intervjumaterialet var “Introduktion och utveckling av språkkunskaper”, som 

beskriver de nyanländas bemötande och utveckling av det svenska språket. 

Därefter nämns det andra temat, vid namn “Att våga utsätta sig för nya språkliga 

praktiker”. Detta tema beskriver vissa intervjupersoners upplevelser när det 

gäller att använda sig och utsätta sig för det svenska språket för att även 

utveckla det. Det tredje temat beskriver de nyanlända elevernas 

språkanvändning i relation till inkludering. Det fjärde temat lyfter fram deras 

framtidsvisioner och mål. Det femte temat behandlar upplevda skillnader mellan 

det tidigare hemlandet och Sverige i relation till skolan. Det sjätte handlar om de 

nyanlända elevernas upplevelser kring utanförskap, samt exkludering och 

inkludering på skolan. Det sjunde och sista temat behandlar det stöd som de 

nyanlända eleverna upplever att de tillgodoses. 
  

4.1 Introduktion och utveckling av språkkunskaper 

Ett tema som var genomgående och återkommande i många av intervjuerna var 

de nyanlända elevernas upplevelser kring sina egna språkkunskaper. Många av 

eleverna upplevde att deras brist på språkkunskaper i svenska har varit ett hinder 

för dem på flera olika sätt, främst genom att förstå andra individer och själva 

göra sig förstådda men även när det gäller studier, samt inkludering och 

exkludering från flertal sociala sammanhang med andra individer, så som 

läraren och andra elever på skolan. 

De beskriver dock att deras språkutveckling i svenska blir senare en möjlighet 

för dem att kommunicera med andra individer, det vill säga att deras ökade 

kunskap i det svenska språket succesivt främjar socialt samspel och relationer på 

skolan. Detta förklarar IP02 med att säga: 
  
IP02: Det var jättesvårt. Att se folk röra sina munnar och inte förstå någonting. 

Ja det var verkligen svårt för mig. man försöker att veta var personen säger fast 

man vet inte man använder sina händer och försöker säga till säga någonting 

till någon eller kroppsspråk man kan säga kunde jag använda bara och lite 

engelska. Jag är inte så bra på engelska men mm det var svårt. Men efter ett tag 

det kom och blev bättre och bättre och bättre 
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IP04: Alltså det.. Ja när man kom till nytt land och man kan inte språket det blir 

svårt att prata och ha kontakt med andra.   
  

IP01: Alltså först så var det jättesvårt med språket alltså jag kunde allt i Syrien 

när jag gick till man kan säga tredje år i gymnasiet men här så måste jag 

upprepa här ifrån första året i gymnasiet så först så var jag lite ledsen men det 

var lätt eftersom jag vet alla uppgifter nästan men det var svårigheter med 

språket utan det var lätt med matte fysiken så det var bra ganska bra 

  

Samtidigt som citaten ovan visar hur intervjupersonerna med egna ord beskriver 

betydande svårigheter att tillägna sig ett nytt språk indikeras också hur 

personerna med olika medel kämpar för att göra sig förstådda och gradvis erövra 

flera kommunikativa kompetenser på det nya språket. Kroppsspråket, 

användning av en begränsad repertoar av andra språk (engelska) i 

kombinationen med svenska, samt att göra sig gällande i andra skolämnen än 

svenska (till exempel, matematik och fysik) är exempel på handlingsstrategier 

som används för att klara skolan och som i viss mån kompenserar för språkliga 

begränsningar i svenska språket. Som beskrivs nedan förekommer också andra 

handlingsstrategier i intervjumaterialet som innebär att ta ett individuellt ansvar 

för att få tillgång till nya språkliga praktiker och samspelssituationer där svenska 

används. 
 

4.2 Att våga utsätta sig för nya språkliga praktiker 

En möjlighet för att utveckla sina språkkunskaper i svenska blir då enligt 

intervjupersonerna att använda sig av språket. Detta eftersom att de upplever att 

de lär sig svenska genom att utsättas för det och sedan använda sig av det i 

sociala sammanhang. Därför söker sig vissa intervjupersoner aktivt till 

situationer och socialt samspel som kan främja detta. 
  
IP02: Ja där fick jag erhh eftersom jag inte lärde mig något från skolan där som 

jag var jag försökte ta kontakt med dem som inte kommer från samma land som 

jag som inte pratar samma språk typ med personalen eller [kan ej höra] Det är 

bäst att man pratar med någon som kan svenska språket för det är där det är 

lättare att lära sig språket   
  
Här menar IP02 på att det är mycket upp till eget ansvar att våga ta kontakt med 

andra individer som talar det språk som individen ämnar till att lära sig, det vill 

säga att intervjupersonen väljer själv att ta kontakt med andra elever och 

personer som talar svenska för att själv kunna utveckla sina svenska 

språkkunskaper eftersom att individen upplever att det är lättare att lära sig 

språket genom att samspela med någon som har kunskap inom det. 
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IP04: Men när man börjar skolan och har många kompisar i svenska eller från 

andra länder man kan klara sig 

  
IP04 nämner även att språkkunskaper blir bättre och kan utvecklas efter att hen 

har skaffat kamrater att samspela med. Det är alltså genom att steget, att våga, 

söka nya sociala relationer och få tillgång till interaktioner som språket kan 

utvecklas. IP04 fortsätter att tala om språkutveckling genom att nämna att hen 

utvecklar det svenska språket och kompetens om språket genom andra ämnen i 

skolan också. Detta på grund av att de använder sig av det svenska språket på 

dessa lektioner också. Nedanstående citat påvisar detta. 
  

IP04: Alltså när man läser svenska eller till exempel man läser historia eller 

geografi man kan utveckla sitt språk också    
  
Eftersom att en brist på svenska språkkunskaper upplevs som ett så stort hinder 

för de nyanlända eleverna när det gäller deras integration i samhället och skolan 

så är det viktigt att de erhålls vidare möjligheter att lära sig att utveckla sin 

svenska. Detta för att de ska kunna kommunicera och delta i sociala samspel i 

samhället, men även för att de ska kunna förstå undervisningen i skolan. Ett 

flertal intervjupersoner nämnde att de har gått i en skola som hanterar detta 

specifikt, det vill säga en skola där fokusen ligger på att lära sig det svenska 

språket och som ger dem möjligheten att utveckla sin svenska. Detta genom att 

de bara läser svenska som ett ämne och har inte lektioner i något annat ämne. 

När de krav som behövs har uppfyllts kan de sedan påbörja en skola där andra 

ämnen kan studeras. 
  
IP04: Jag gick i [namn på skola] först, det var bara språket alltså ingen låga 

betyg eller betyg   
  

4.3 Språkanvändning i relation till inkludering 

En skillnad som framkom i analysen av intervjuerna var att de intervjupersoner 

som var inkluderade i ordinarie undervisning och de som gick i förberedande 

klass samspelar med sina klasskamrater på olika sätt när de gäller språk. Vi fann 

att de som var inkluderade i ordinarie klass ofta sökte sig till elever från klassen 

och från skolan som har samma etnicitet som dem och som pratar samma språk. 

På grund av detta använder de sig av både svenska och sitt modersmål i skolan. 

Detta kan illustreras i citatet nedan:   
  

IP01: jaa… det känns inte som en svensk skola för det finns så många som 

pratar arabiska och det är det som inte är så bra för vi pratar arabiska här 

nästan hela tiden även i klassen även om vi är i grupper så hittar man den som 

pratar arabiska och prata med och så det är en punkt det är inte bra och jag 

tror att det bara är det som är svårt här man försöker att prata med svenska 
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ibland men även om man försöker så blir det svårt ibland du vet när du har ditt 

språk så är det lätt att prata eller förklara någonting 

  
De elever som går i byggnaden där förberedande klasserna befinner sig söker sig 

däremot till elever med alla typer av etnisk bakgrund på grund av att klasserna 

har så stor spridning när det gäller etnicitet. Därmed pratar elever från de 

förberedande klasserna främst svenska i skolan när de samspelar och 

kommunicerar med andra elever i klassen. 
  
IP03: A, vi pratar svenska för att några pratar arabiska och några de pratar 

spanska eller något annat språk då vi kan inte prata annat språk med andra, då 

vi kan inte prata språk vi kan inte förstå, vi pratar svenska bara. 
  

Intervjuare 1: Om ni sitter och jobbar i en grupp som aktivitet eller något ni ska 

jobba med grupparbete, sitter ni och pratar språket som ni kan eller svenska? 

IP02: Svenska 

  
Citaten ovan illustrerar att de intervjupersoner som gick i förberedande klass i 

stor grad talar svenska med jämnåriga i skolan. Detta för att det förekommer en 

stor spridning i dessa klasser när det gäller etnicitet och bakgrund. Dessa 

individer kan därför inte använda sig av sitt modersmål för att kommunicera 

med många av sina klasskamrater och de använder sig då av svenska som de alla 

har kunskap inom. Vidare kommer upplevelser av utanförskap och exkludering i 

förberedande klasser att diskuteras senare. 
  
Sedan fanns det även en intervjuperson som istället förlitade sig på engelska för 

att kommunicera med skolpersonal och elever i sin omgivning. Hen upplevde att 

det var något som hindrade hen från att utveckla sina kunskaper inom det 

svenska språket då intervjupersonen istället använde sig av engelska i sociala 

sammanband. 
  
IP07: Alltså först tänkte jag att det är svårt eftersom jag kunde prata engelska 

när jag kom till Sverige och jag pratar alltid engelska med lärare, med kompisar 

och jag kunde inte lära mej svenska. 
  
Engelska blir en möjlighet då intervjupersonen kan kommunicera med 

skolpersonal och andra elever, men det blir ett hinder när det gäller att utveckla 

sina svenska språkkunskaper då hen förlitar sig på engelska.  
 

4.4 Framtidsvisioner och mål 

Möjligheter för inkludering liksom förutsättningar för att tillägna sig ett nytt 

språk är, på mikronivå, nära sammankopplat med individers motivation. I ett 

sociokulturellt perspektiv är individers motivation för lärande och socialisation 
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också förbundet med deras olika dispositioner, exempelvis tidigare 

skolerfarenheter, men också deras långsiktiga planer och framtidsvisioner om 

karriär och yrke. 
  

Ett återkommande tema i intervjuerna var de nyanlända elevernas tankar och 

ambitioner kring framtiden. Majoriteten av intervjupersonerna upplevde sig vara 

väldigt positiva till sin framtid. Detta kan synas som ett överraskande resultat 

givet de många hinder och svårigheter som är associerade med att komma till ett 

nytt land och lära sig ett nytt språk från början. 
  
Många pratade om vidare studier och yrkesplaner som de funderat över efter att 

de har avslutat sin gymnasieutbildning. De intervjuade eleverna i förberedande 

klass nämner sina ambitioner av att bli godkända i svenska eller något av de 

andra grundämnena för att sedan påbörja gymnasiet och bli inkluderade i 

ordinarie klass eller läsa upp ämnen för att sedan söka arbete. Den centrala delen 

av detta tema var att en stor del av de nyanlända eleverna hade en väldigt positiv 

syn till framtiden, de hade en plan och de hade visioner som de ville genomföra. 
  
IP09: Ja, jag vill fortsätta och läsa på universitetet 

Intervjuare: Okej! 

IP09: ja, juridik 

Intervjuare: Juridik, intressant! 

IP09: Blir advokat eller polis. alltså nåt med regler och lagar 

  
Citatet ovan visar på de planer och mål som de nyanlända eleverna har. De 

upplever inte att de har mindre möjlighet att få bra studieresultat, studera vidare 

på högre nivå och skaffa arbete. De upplever att deras möjligheter att klara av 

detta är goda. De har visioner av framtida utbildningar och yrken. 
  
IP02: Jag är inte så bra på det här systemet skolan systemen jag får bara höra 

det här utbildning det blir kaos när jag ska tänka på vad jag kommer att bli eller 

vad som jag behöver för att bli för jag vill jobba arbeta med vårdomsorg 

  
Ovanstående citat visar på att den nyanlända eleven har mål och visioner när det 

gäller sitt framtida yrkesliv, men känner dock att informationen denne har om 

hur hen ska gå tillväga är bristande. Denne intervjuperson upplevs inte ha 

tillräckligt med information och kunskap om det svenska skolsystemet för att 

veta vilka steg som måste tas för att nå detta mål. 
  
Nedanför finns ett citat som visar det enskilda undantaget. I detta fall skiljer sig 

den nyanlända eleven från majoriteten när det gäller framtidsvisioner och mål 

kring vidare studier och yrke. Denne intervjuperson upplever att dennes 

kunskaper i svenska är ett hinder för framtiden och en anledning till att hen inte 

har några mål när det gäller vidareutbildning eller framtida yrken. I detta fall 
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upplevs språk som ett hinder för individen. Intervjupersonen menar att språket 

sätter stopp för vidare studier och framtidsplaner. Detta för att personen 

upplever att de kunskaper hen erhåller i svenska inte är tillräckligt för vidare 

utbildning eller yrken. Intervjupersoner hänvisar sedan till att det svenska 

språket är någon hen måste jobba på för att kunna vidareutbilda sig eller skaffa 

arbete. 
  
Intervjuare 1: Du har inte tänkt på något 

mål? 

IP06: Nej 

Intervjuare 1: vad kan det bero på? Är det någonting att kan påverka 

ditt…?  

IP06: språket 
  
Sammantaget ser vi att en stor majoritet av de personer som intervjuades 

upplever att de har goda möjligheter till fortsatt utbildning eller har planer och 

mål på eventuella yrken som de vill genomföra. De har alltså en positiv syn till 

deras framtid när det gäller utbildning och yrkeslivet. Trots att en enskild 

individ uppgav att hen inte hade några framtidsmål ses ändå en plan på att 

åtgärda det genom att utveckla sina språkkunskaper och det i sig kan eventuellt 

tydas som ett mål eller en framtidsvision. 
 

4.5 Skildring av skolsystem i olika länder 

När det gäller skolan och dess lärande och undervisning så upplever flera av 

intervjupersonerna en skillnad ifrån det land de kommer ifrån. De pratar även 

om Sverige generellt och hur det skiljer sig från det land och dess kultur som de 

är uppvuxna i. De nämner även att skolan i Sverige ger dem mer val när det 

gäller exempelvis utbildning. 
  
IP04: Jag tycker att när man går i svenskt skolsystem, det är bättre än i våra 

länder. Så där man kan inte välja vilket program, det finns bara en prov som 

bestämmer vilket program som du ska gå eller vad ska du läsa men här så kan 

man ändra om man vill det till exempel natur om man vill bli läkare 

  
Flera skillnader upplevs av intervjupersonerna i relation till skolan och dess sätt 

att lära ut till eleverna och att detta skiljer från det som de var vana vid innan de 

anlände till Sverige. Intervjupersoner anser att skolans sätt att arbeta är 

annorlunda och skiljer sig från det land de kommer ifrån. De upplever att 

Sverige har mer praktiskt lärande där elever lär sig genom att göra och aktivt 

delta, det vill säga alltså inte bara genom att läsa och genom hemläxor. De 

beskriver även skillnader gällande tempot och arbetsmängden. 
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IP01: Ja precis det finns en stor skillnad. I Syrien fattas det praktiskt här har 

man till exempel i teknik där vi gör olika saker inte bara plugga eller läxor här 

kan det vara presentation eller berätta någonting och säga det muntligt det var 

inte så i Syrien Vi kan säga att 90% var bara skriftliga ja så det finns en stor 

skillnad det är bättre när man lär sig på det här sättet eftersom att uppgifterna 

fastnar mer inte bara uppgifter, uppgifter och du fattar ingenting [...] Alltså man 

känner sig här som i Syrien det var när man går till skolan så känner man sig 

som det är ett fängelse eller det var eftersom att man vet att det är svårt och 

man måste lära sig och skriva mycket eller komma igång mycket men här man 

känner sig väldigt lugnt eftersom som jag sa till dig det är presentationer det är 

så olika sätt man lär sig på olika sätt 
  
Vidare så upplever flera av de nyanlända eleverna som intervjuades en skillnad 

mellan lärarna ifrån deras hemland och Sverige, det vill säga där de bor nu.  De 

upplever exempelvis att lärarna i Sverige är snälla och hjälpsamma, samt finns 

där för att stödja dem. Detta skiljer sig från deras respektive hemland där de har 

för stora klasser, vilket minskar möjligheter för stöd och vägledning från 

läraren. Dessutom nämner en intervjuperson att lärare från dess hemland inte 

hade tillräckligt med hjälp och stöd från lärare i klassrummet, vilket skiljer sig 

från vad denne person har upplevt i Sverige när det gäller skolan och dess 

lärare.    
  
IP03: det finns många många lärare som man kan fråga de, de bryr sig om oss, 

dom hjälper oss jättemycket, i Afghanistan, vi var 52 eller 54 till varje ett 

klassrum, vi hade bara en lärare, hon eller han kunde inte hjälpa oss komma till 

varje elev och prata med, men nu jag har många lärare och det finns många 

som hjälper oss med läxor och allt. 

   

En intervjuperson nämner även att lärare från dess hemland hade ett beteende 

som var våldsamt och aggressivt. 
  
IP07: Aa ehh de jag tänkte aldrig att lärare kan vara så snälla. I mitt land 

alltså de slog och   

Intervjuare: Aa precis du prata om två olika system här 

IP07: Ja de aldrig pratar snälla så jag menar inte snäll men de slog elever och 

de hotar och så men inte här. I Sverige de har jättemycket respekt till elever 

 

Vidare liknar en intervjuperson sin relation till sin mentor i skolan som en 

relation mellan ett barn och dess mamma. Intervjupersonen menar här på att 

mentorn är bryr sig och hjälper hen i skolan. 

 

IP03: Aa, alltså min mentor(…) ni träffade henne!, alltså hon är bästa hon 

liksom en mamma för mig, och aaa   
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Något som upprepas genom alla intervjuer är att deras upplevelser av den 

svenska skolan och dess personal är positivt i relation och till skillnad från vad 

de har upplevt i det land de kommer ifrån. De upplever att lärarna i deras skola 

här i Sverige är stödjande, hjälpsamma och visar respekt för dem och de andra 

eleverna. De upplever att skolans sätt att arbeta och undervisa är bättre i 

Sverige. Så överlag så har intervjupersonerna en väldigt positiv bild av den 

svenska skolan, dess personal och dess sätt att arbeta och undervisa.  

  

4.6 Utanförskap och Exkludering 

I det följande lyfter studien fram frågor om utanförskap och exkludering som 

kom till uttryck under intervjuerna. Elevernas egna sätt att beskriva sina 

upplevelser av utanförskap och exkludering varierar på en skala mellan att inte 

uppleva några problem till upplevelser av ett betydande utanförskap. Det är 

dock intressant att också lyfta fram att flertalet upplevde att de om än i olika 

utsträckning hade integrerats på ett bra sätt. Tillgången till sociala kontakter 

med andra elever på skolan förefaller avgörande för upplevelser av inkludering. 
  
IP01: nej , vi alltså jag trivs alla trivs  vi pratar med dem andra det inga 

problem. 
  

IP05: nej nej (skrattar) jag har många kompisar här och utanför skolan. 

Intervjuare: det bra relation till och bland alla? 

IP05: ja ja.  jag är social jag snackar med alla 

  
Vissa av de intervjupersoner som går i förberedande klass, vilket är i en enskild 

byggnad på skolan specificerad för bara elever som går förberedande klass, 

upplevde ett utanförskap i relation till resten av skolan. Detta för att skolan inte 

har tagit några initiativ för att inkludera och integrera dem med resten av skolan. 

I stället är deras undervisning och sociala samspel i skolan begränsade till denna 

byggnad. Det är en typ av fysisk segregering när det gäller de eleverna som går 

förberedande klass i relation till resten av skolan. 
  
Intervjuare 1: Okej brukar ni umgås med dom andra eller folk som finns i [en 

annans byggnad på skolan], i huset bredvid? 

IP02: Nej inte så mycket 

Intervjuare 1: Brukar ni inte gå tillsammans och prata med dom och så? 

IP02: En gång så gick vi dit där men inte 

Intervjuare 1: Ni får inte det för lärarna eller er själva som inte vill det? 

IP02: Nej alltså de har inte sagt att vi ska gå dit och träffa någon. Vi vet att det 

är så vi går inte dit 
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IP03: så jag vill inte men vi pratar inte så mycket med varandra, det bara vi 

som i samma klass jag och mina klasskamrater som vi pratar med varandra lite 

bara, men inte med dom andra. 
  
En del nyanlända nämnde även att de upplevde ett utanförskap när de väl kom 

till Sverige och hade en brist på sociala kontakter och vänner. De anser även att 

skolan ger upphov till en ökning av sociala kontakter och relationer då de 

samspelar med andra elever dagligen i skolan. Det vill säga att när de blir 

tilldelade till en klass kan de börja skaffa vänner. 
  
IP04: Nej, först när man börjar skolan, det är nytt i skolan, man känner inga 

kompisar man känner sig så här [...] Ja ensam när man kommer in med klassen 

och börjar känna kompisar, de man känner sig inte ensam. 
  
IP07: I Sverige och jag tänkte mig alltid ensam när jag kom till Sverige men jag 

hade några kompisar men ändå så man jag såg skillnaden mellan här 

  
Sedan finns det även vissa elever som även att de kommit in i klassen 

fortfarande känner sig exkluderade från vissa sociala samspel. De känner att 

vissa individer på skolan är mer avståndstagande och vill inte kommunicera med 

dem. 
  
Intervjuare: Men du känner i det här utanförskap att du att det är ingen som vill 

se dig, du finns i kroppen men de ser inte dej..    

IP07: Ja det finns många som jag känner alltså kanske de vill inte prata eller så 

Intervjuare: Mhm Så du tycker att ibland det kan kännas så 

IP07: Ja ibland men det finns också som några som jag vill prata och de pratar 

med mig men inte med alla 

  
I intervjumaterialet förekommer också erfarenheter av mobbning i ett par 

enskilda fall där individer med samma etnicitet beskrivs som mobbare. Det har i 

förekommande fall inneburit att elever fått byta skola för att stoppa 

mobbningen. Som exemplet nedan visar kan byte av skola innebära en 

förbättring och ökad trivsel. Ändå framgår i dessa berättelser att upplevelser av 

utanförskap kvarstår i den nya skola och klassen. 
  
IP08: För att i andra skolan alltså i [tidigare skola] asså jag skulle läsa 

egentligen det är samma saker det är mitt mål men där var lite grabbarna hade 

mobbat mig och de var där och höll på och aa kränkte mig varje dag så de hade 

bestämt att här var det lite mindre elever i från Afghanistan så och det var 

bättre tyckte de     

Intervjuare 2: Mm så du tyckte att det var bättre att komma hit sen då? 
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IP08: Ja för att här är det mindre elever ifrån Afghanistan och killar och sen 

där ehh där kommer åttio procent afghaner och de var elaka mot mig. Bara i 

den här skolan jag trivs bra    
  

  
IP08: I klasskamrater jag har inte kommit in så mycket 

Intervjuare 1: så mycket    

IP08: som jag ville för när jag på varandra det är några som är lite avdragna 

  
Sammanfattningsvis så upplevde vissa intervjupersoner ett utanförskap när de 

kom till Sverige och inte hunnit integrera sig med några sociala grupper. När de 

väl börjat att integrerats i den svenska skolan så upplevde majoriteten av 

eleverna att de har kommit in i klassen och känner där inte någon form av 

utanförskap eller exkludering från sociala sammanhang med andra elever. De 

har alltså hittat vänner som de kan samspela med. Däremot ser vi att många av 

de intervjupersoner som går i förberedande klass upplever att de integrerats i sin 

klass, men att de exkluderas från resten av skolan, detta som en följd av att de 

befinner sig i en enskild byggnad och att de upplever att lärare och skolpersonal 

inte har tagit steg för att integrera eller introducera dem för de övriga eleverna 

på skolan.  
 

4.7 Stöd och anpassningar i skolan 

De nyanlända eleverna anser att de får tillgång till att använda sig av sitt 

modersmål som stöd för att förstå och hänga med på undervisningen men även 

för att kunna utveckla det svenska språket. Stödet, kan vara i form av en extra 

person som kan det svenska språket och som hjälper dem genom att stötta och 

förklara begrepp inom olika ämnen, exempelvis matematik, som kan vara svåra 

för dem. IP03 förklarar hur de får stöd vid behov av en studiehandledare som 

pratar samma språk som nyanlända elever, och kan förklara vad läraren säger så 

att de hänger med. 
  

IP03: alltså, ja jag frågar och sen lärare kommer direkt till mig och förklarar 

allt för oss, det så för oss här, om vi kunde inte förstår vi har en 

studiehandledare, han från Iran och pratar persiska det samma sak som mitt 

språk, och jag tar hjälp från honom och jag hade lite problem med matte och nu 

jag har hjälp det finns en studiehandledare hon kommer från Linköping och hon 

kommer bara för mig, hon jobbar med mig matte hon hjälper mig. 
  
Det finns även till hjälp den huvudlärare i ämnet som redan kan språket. Detta är 

dock inte något insatt stöd utan en koincidens att lärare och enskilda elever talar 

samma språk och att lärare därmed kan hjälpa elever med vissa översättningar 

och förklaringar. 
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IP01: Vi har en lärare här i (...) som kan hjälpa oss med vad som helst, han 

pratar arabiska och svenska, så om vi har nån fråga vi kan fråga honom, eller vi 

kan säga till huvud lärare de kan förklara till oss efter lektionen eller det var 

också. Bra 

  

Därefter anger IP05 att det finns även böcker, i form av lexikon, och de får även 

ta hjälp av datorer under lektion genom att använda sig av översättningsprogram 

eller sidor på nätet som kan vara hjälpsamma för dem. 
  
IP05: nej vet du det finns lexikon. Jag hade inte lärare som pratar på mitt språk 

alltså. Jag har på matte en studiehandledning som pratar samma språk bara på 

matte hjälper mig alltså dem andra jag översätter med lexikon. 
  
  

Både nyanlända elever som går förberedande klass och de eleverna som redan är 

inkluderade i ordinarie undervisning behöver stöd för att kunna uppnå bättre 

resultat i betyg. Stöd finns tillgängligt för dem i form av läxhjälp eller extra 

lektion på ämnet.     
  

IP09: (….) att alla lärare sitter i ett sal i ett eller flera, alltså svenska lärare i 

sal 220, (..) timme så om du behöver hjälp i svenska så du ska gå dit. Alla lärare 

gör så, jag har två gånger i veckan (..) timme om du behöver hjälp och inte 

förstå nåt skall du dit alltså få hjälp. Om lärare inte hinner hjälper dig i 

lektionen så kan du gå dit 
  

Intervjupersonerna beskriver även det kamratstöd de fick vid olika tillfälle under 

lektionstid och efter. De nyanlända eleverna beskriver att det stöd som de 

tillgodoses från kamrater och kompisar används vid olika ämnen denna 

handledning. 
 

 IP09: Jag var lite rädd, för att jag tänkte att dem inte kommer och umgås med 

mig prata med mig för att jag inte kunde svenska så bra men när jag kom in så 

de var alltså de jättesnälla mot mig dem pratar de säger alltid, säg vad du vill, 

vi kommer rätta vi kommer var inte orolig så jag var rädd i början men nu jag 

är liksom nöjd över det och glad faktiskt. 
 

IP09: ja jag har kämpat alltså de säger alltid till mig fråga när du inte förstå, 

dem hjälper liksom.   
  

Av intervjupersonernas beskrivningar framgick att stöd och anpassningar från 

skolan kan varierar mycket och ske i olika former. Gemensamt för sådana 

stödfunktioner är att eleverna uppfattar att det ökar deras chanser att hinna i fatt 

med skolans undervisning och att de får en känsla av att hänga med och förstå 

samt uppnå bättre studieresultat.  
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5. DISKUSSION 

5.1 Resultatdiskussion 

Uppsatsens resultat visar sammantaget på möjligheter och hinder för nyanlända 

elever att inkluderas i den svenska skolan utifrån elevernas egna beskrivningar 

av deras erfarenheter och perspektiv. I detta kapitel sammanfattas och diskuteras 

studiens viktigaste resultat i förhållande till tidigare anförd forskning och teorier. 
 

Intervjustudien visar hur nyanlända elever bemöter svårigheter från början när 

de kommer till Sverige. Svårigheterna som informanterna har påpekat brister på 

är för det första kunskaper i det svenska språket och för det andra det svenska 

samhällets normer och värderingar. Intervjupersonerna beskriver deras 

upplevelse och svårigheterna med att möta det nya språket, och hur språket blev 

ett hinder för dem att kunna kommunicera med andra individer i omgivningen. 

Detta innebär, för intervjupersonerna, en upplevelse av utanförskap och 

exkludering redan vid ankomsten till Sverige.  

 

Samtidigt framkommer också genom studien olika typer av möjligheter till 

inkludering och integration som både är relaterade till de nyanlända elevernas 

egna handlingsstrategier och till olika typer av stödsystem som utvecklats i 

skolan. I den fortsatta resultatdiskussionen vill vi tydliggöra och fördjupa 

förståelsen av våra kvalitativa resultat genom att sätta in resultat i ett 

sociokulturellt och ett mikrosociologiskt perspektiv som vi menar kan ge två 

olika men relaterade förståelser av inkludering. Först diskuteras resultatet i ett 

sociokulturellt perspektiv som kan bidra till att öka förståelsen för vad det 

specifikt innebär att lära sig ett nytt språk, som en viktig förutsättning för att få 

tillgång till och bli delaktig i nya sociala sammanhang. I enlighet med detta 

perspektiv visar resultatet hur andraspråksinlärning är en gradvis process som 

metaforiskt kan liknas vid en rörelse från ett perifert medlemskap i en kultur 

eller ett upplevt utanförskap till en ökad inkludering i den svenska skolan. 

Därefter diskuteras olika aspekter av resultatet inom ramen för ett 

mikrosociologiskt perspektiv som visar hur hinder och svårigheter att bli 

inkluderad i den svenska skolan kan förstås i relation till frågor om makt, 

identitet, etnicitet och sociala relationer.  
 

Enligt det sociokulturella perspektivet och Vygotskys perspektiv på 

utvecklingen så utvecklar sig individer i sociala sammanhang (Lindqvist (1942, 

refererad i Lund, 1999). De nyanlända eleverna är en del av samhället och de lär 

och utvecklas tillsammans med andra individer i samhället. De nyanlända 

eleverna får sin första kontakt i skolan och det innebär att de själva söker 

kontakt med jämnåriga svensktalande elever eller lärare i närheten. Detta kan ses 

i relation till Cooleys (Svensson, 1992) sociologiska perspektiv på individer som 



 
 

39 
 

sociala varelser och tesen att individer och samhället är två sidor av samma 

mynt, vilket därmed kompletterar det sociokulturella perspektivet som dock är 

mer fokuserat på lärande. I en artikel skriven av Ridderby (2013) framställs det 

hur kunskapsutvecklingen och lärandet för de nyanlända eleverna kan påverkas 

av omgivningen, vilket betonar att samhället har en stor roll i individens lärande 

och utveckling till en fungerande samhällsvarelse. 
  

5.1.1 Skolans mottagande; möjligheter och hinder för inkludering 

Ett viktigt syfte med uppsatsen har varit att öka förståelsen för den roll som 

förberedelseklassen spelar för nyanlända elever då den numera ofta utgör 

elevernas första möte med den svenska skolan.    
 

Enligt skollagen (2017) skall förberedelseklassen fungera som det första steget 

för nyanlända elever när de påbörjar den svenska skolan.  Det innebär att skolan 

blir i vissa fall en möjlighet för den nyanlända eleven. Men som diskuterats 

tidigare i uppsatsen kan förberedelseklassen också ha potentiellt oavsedda 

konsekvenser genom att elever istället riskerar att exkluderas från den ordinarie 

skolan. Intervjustudien påvisade utifrån informanternas beskrivningar både 

möjligheter och risker kopplade till deras erfarenheter av förberedelseklassen. 

Detta framkom framförallt i samband med att informanterna talade om hur deras 

språkkunskaper utvecklades i interaktioner med andra individer i skolan.  

 

Informanternas erfarenheter är intressanta att belysa utifrån Vygotskys 

(Lindqvist, 1999) beskrivningar av skolmiljön som en arena som kan innebära 

att elever kan möta språket i olika former. Förberedelseklassen kan på 

motsvarande sätt anses som en möjlighet för de nyanlända eleverna att kunna 

kommunicera i det svenska språket. I linje med Vygotskys tankar kan det sociala 

samspelet med andra individer i klassen ses som en grund för lärandet i den 

meningen att språkutveckling i hög grad sker genom den sociala interaktionen    

(Lindqvist, 1999). Intressant i sammanhanget är att informanterna i denna studie 

uppgav att de talade svenska mer än andra elever som går på den ordinarie 

klassen. Detta eftersom att eleverna i förberedelseklassen försöker kommunicera 

med hjälp av det svenska språket i en högre grad och kan även använda sig av 

detta i olika sammanhang. Däremot har de nyanlända eleverna som går i 

ordinarie klassen mindre kunskap i det svenska språket, vilket ledde till att vi 

fick ha översättare under intervjuerna vid enstaka tillfällen. Detta framkommer 

också när några informanter fick beskriva sin skola och skolgång. Deras 

upplevelse av skolan var att det inte kändes som en svensk skola, eftersom en 

stor del av eleverna har samma modersmål som de kan använda för att 

kommunicerar med varandra.  
  
Deltagarna i intervjustudien som går i förberedande klassen resonerar om vikten 

av kontakter med individer både i skolan och utanför skolan, för att kunna 
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utveckla språket, och delvis därigenom också lära sig de svenska normerna och 

värderingarna. Vidare betonas det att nyanlända lär sig strukturer, normer och 

värderingar i samspel med andra individer i det svenska samhället. Därigenom 

kommer de att känna sig som en del av samhället. 
 

5.1.2 Om vikten av stödsystem för inkludering 

Genom intervjustudien växte bilden fram hur olika typer av stödsystem i skolan 

spelar in för att främja informanternas lärande av svenska som främmande språk 

och deras inkludering. Det gäller dels informanternas upplevelse av lagstadgade 

former av stödfunktioner men också former av stöd som är mer informella och 

kopplade till hur kamratgrupper kan fungera stödjande i skolan.      
 

Vidare refererar studien till Skollagen (2017). Lagen talar om att nyanlända 

elever har rätt till stöd för att kunna övervinna svårigheter i det svenska språket. 

I ljuset av lagstiftningens intentioner är det intressant att lyfta fram elevernas 

upplevelser av hur stödet fungerar i praktiken. Intervjupersonerna i både 

förberedande klassen och ordinarie klassen beskriver stödet som de får i skolan 

samt olika typer av stöd som skolan erbjuder dem. Stödet uppstår bland annat i 

form av studiehandledning eller huvudlärare som kan samma språk som 

eleverna kan. Stödet kan även vara läxhjälp som finns tillgängligt för de 

nyanlända eleverna efter skoltid. Där kan eleverna få extra stöd om de 

exempelvis missar något under lektionen på grund av språksvårigheter.   
  

5.1.3 Kamratstödets betydelse 

I linje med tidigare anförd forskning visar denna intervjustudie hur de nyanlända 

eleverna aktivt använder sig av kamratstöd.  Detta kan som tidigare nämnts 

kopplas till Vygotsky och hans beskrivningar av hur elever lär och utvecklar sig 

med hjälp av erfarna personer och andra individer i omgivningen (Lindqvist, 

1999). Även Mitchell (2015) lyfter upp vikten av samarbetsinriktad 

gruppundervisning och kamratstöd då detta kan vara ett stöd för att komma 

vidare i skolgången och utvecklingen av de sociala relationerna till 

omgivningen. Vår intervjustudie bekräftar denna bild genom informanters 

beskrivningar av hur kamratstödet fungerar i klassrummet.  Hwang och Nilsson 

(2014) beskriver också vikten av denna typ av social kontakt som stöd. De 

framhåller hur viktigt det är för individen att ha sociala relationer till jämnåriga 

kamrater. Vidare kan detta även kopplas till Bunar (2010) som tar upp betydelse 

av modersmålet och den roll som det har för nyanlända elevernas utveckling på 

det andra språket. 
 

5.1.4 Lärarnas centrala stödjande roll   

Av intervjustudien framgår därtill hur informanterna beskriver att lärarna i 

Sverige är omtänksamma och de känner sig trygga i skolan samt bland andra 

elever och personal i skolan. 
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Enligt Glogic & Holm (2016) har läraren en stor betydelse för de nyanlända 

elevernas utveckling i språket och i den sociala relationen till andra individer. 

Detta innebär att läraren har en påverkan på elevens utveckling. Ojala (2016), 

beskriver den sociala inkluderingen med att de nyanlända eleverna söker sig 

tillhörigheten till skolan genom att skaffa sig goda relationer till omgivningen. 

Vidare förklarar Ojala (2016) att de nyanlända elevernas interaktion i klassen 

samt relationen till läraren och andra svensktalande eleverna kan vara en 

förutsättning för inkludering. De nyanlända eleverna är i behov av stöd, trygghet 

och någon som bryr sig. 
 

Intervjupersoner som går i den förberedande klassen beskriver upplevelser av 

trygghet och stöd samt relationen till lärare i skolan både i de länder de kom 

ifrån och Sverige. De likställer deras relation till deras lärare som en relation 

mellan en” mamma” och dess barn och att deras lärare bryr sig mycket om dem. 

IP03 (kap 4.5) visar på detta genom att jämföra den relation hen har med sin 

mentor som en relation till ens mamma. De upplever att lärarna i Sverige ringer 

och söker efter dem när de är borta. De jämför detta med de lärare de hade i sitt 

ursprungsland, då lärarna där inte har tålamod med dem samt att de bland annat 

kan bli slagna av lärarna i sina hemländer. 
 

5.1.5 Positiva aspekter av den svenska skolan och dess roll för utvecklingen 

Intervjustudien visar att de nyanlända eleverna har en positiv syn till den 

svenska skolan och hur de har blivit mottagna. Detta genom att de upplever att 

skolpersonal har bemött dem på ett bra och hjälpsamt sätt, de upplever att de får 

stöd som är givande och tillmötesgående. De upplever även att lärarna är bättre i 

den svenska skolan i jämförelse med den skolan de gått på i sitt ursprungsland 

samt att de har lyckats integreras i klassen och de har getts möjligheter att lära 

sig det svenska språket. IP04 (kap 4.5) skildrar skolsystemen i de olika länderna 

och hävdar att det svenska skolsystemet är bättre än det skolsystemet i hens 

ursprungsland. Alla dessa upplevelser formade de teman som är centrala i 

resultatet. Lärare hade också en viktig roll genom att anpassa undervisningen 

efter elevernas behov, då undervisningen skulle vara språk-koncentrerad.   
 

5.1.6 Från utanförskap till inkludering; en grupprocess i flera steg  

Genom uppsatsen och intervjustudien framkommer att kunskaper om hur 

grupprocesser fungerar i klassrummets vardagliga samspelssituationer kan 

öka förståelsen av praktiknära förutsättningar för inkludering av nyanlända 

elever i den svenska skolan. Intervjustudiens resultat kan i sammanhanget 

relateras till den metod för utvecklingsprocesser (förkortad som IMGD) som 

Wheelan (2005) utvecklat och som beskrevs i kapitel två. Den består av fyra 

faser, där första och andra fasen beskriver tillhörighet och trygghet samt 

opposition och konflikt; då de nyanlända eleverna är försiktiga med sitt 

beteende, kan de ha en rädsla för det som upplevs främmande och de vill inte 
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ses som avvikare. De försöker först i början testa gränserna för att ta sina roller 

och få struktur och normer. Därefter försöker de skapa sig tillhörighet och känna 

sig tryggare bland andra i samhället. I de initiala faserna är de i behov av en 

ledare; i detta fall en lärare som kan handleda dem och visa och orientera de 

nyanlända eleverna i de mål och uppgifter som gäller. Genom denna vägledning 

kan lärarna öka elevernas förståelse vilket också främjar deras lärande och 

effektivitet (Wheelan, 2005). 
  
Detta är något som intervjupersonerna talar om när det gäller deras bemötande 

och integrering i den svenska skolan. De nyanlända eleverna upplevde att deras 

brist på svenska språkkunskaper var ett hinder för dem när det gäller att hitta 

andra individer och kamrater att kommunicera och samspela med. Det innebär 

att de, efter att ha påbörjat den svenska undervisningen och blivit indelade in en 

klass, eventuellt inte kan påbörja grupprocesserna och de faser som Wheelan 

(2005) strukturerar. Fas ett blir därmed stoppad eller inte ens påbörjad förrän de 

utvecklat deras svenska språkkunskaper till en viss nivå.  
 

Grupprocesser – Fas ett och två 

De nyanlända eleverna upplevde en form av utanförskap när de först anlände till 

Sverige. Detta upplevde de främst berodde på deras brist på svenska 

språkkunskaper. De beskrev att de med hjälp av skolan och dess personal kunde 

utveckla dessa kunskaper och därefter kunde de ta användning av dessa inlärda 

kunskaper och dessutom utveckla dem i sociala interaktioner med andra 

individer i deras omgivning. Det är alltså först då som fas ett påbörjas. När de 

fått tillräckligt med svenska språkkunskaper för att kunna hålla konversationer 

med andra individer och därmed bygga relationer med dem, så försvinner 

känslan av utanförskap. Därefter börjar de känna tillhörighet till olika grupper, 

främst klasskamrater och lärare som de kommer i kontakt med i skolan. De 

börjar därmed känna mer trygghet i samhället och i skolan. 
  
Wheelan (2005) betonar även vikten av en stödjande ledare under denna fas. De 

nyanlända eleverna nämner ofta personalen på skolan och dess lärare som dessa 

stödjande personer. Det är dessa personer som hjälper dem att utveckla de 

språkkunskaper de behöver för att aktivt kunna bidra i samhället och i sociala 

interaktioner med andra individer. När de påbörjat sin undervisning och de har 

integrerats i klassen så finns dessa stödjande ledarna kvar för eleverna. Detta 

genom språkstöd och studiestöd som intervjupersonerna nämner som väldigt 

hjälpsamma  
  
Risker finns i både fas ett och fas två. En risk, precis som Wheelan (2005) 

hävdar, är att individerna inte har hunnit eller kan kommunicera och samspela 

med varandra tillräckligt. Hos nyanlända elever är det eventuellt ett väldigt 

framstående och vanligt problem då många av dem inte kan det svenska språket 

när de kommer hit. Detta innebär att de inte kommer att kunna kommunicera 
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och samspela med klasskamrater i samma grad som en person som har 

färdigheter och flera års erfarenhet av det svenska språket. Wheelan (2005) 

beskriver här att resten av klasskamraterna därmed kommer att bygga deras 

uppfattningar på mer ytliga eller utseendefixerade egenskaper hos individen. För 

den nyanlända eleven innebär det att individer i omgivningen kommer att bilda 

uppfattningar som är grundade i exempelvis deras klädsel eller talförmåga, 

vilket kan leda till utstötning då de inte kan verbalt kommunicera med varandra. 

Wheelan (2005) nämner att kommunikationen finns där som ett hjälpmedel för 

att minska risker för exkluderingen.  
  
Detta gör det svårare för en nyanländ elev som inte kan det svenska språket. Det 

är även genom kommunikation och samspel som den nyanlända eleven kan 

förbättra sina språkfärdigheter, vilket är något som det nyanlända eleverna 

upplevde som hjälpmedel för att vidare utveckla sitt svenska språk. Detta blir 

svårare för den nyanlända eleven om den är utesluten och exkluderar och 

därmed inte kan kommunicera och samspela med sina klasskamrater, vilket flera 

av intervjupersonerna pekar på. De upplever som tidigare nämnt svårigheter att 

skapa kontakter och interagera med andra individer när de kom till Sverige och 

innan de hunnit utveckla svenska språkkunskaper. Detta ledde för flera 

intervjupersoner till en känsla av utanförskap eller som Wheelan (2005) nämner; 

en känsla av exkludering från sociala kontexter och samband. 
  
Detta påvisar vikten av att nyanlända elever får möjlighet att tidigt utveckla sina 

språkliga färdigheter när det gäller sociala samspel och inkludering. De 

nyanlända eleverna upplevde att de nyinlärda språkkunskaperna tillslut blev en 

möjlighet för dem när de samspelar och interagerar med andra. Inte bara för 

relationella anledningar men även för att hjälpa dem att fortsätta utveckla de 

svenska språkkunskaperna. Vilket leder till att de slutligen kan bidra och delta i 

de mesta sociala samband. 
 

Grupprocesser - Fas tre och fyra 

Fas tre beskriver tillit och struktur och det innebär att de nyanlända eleverna kan 

sina roller och mål samt börjar känna sig säkra med lärare och omgivningen. Det 

förutsätter att relationen mellan nyanlända elever och omgivningen 

kännetecknas av tillit och förtroende. Den sista fasen behandlar arbete och 

produktivitet; då tas det som kallas för “vi och dem” bort och de nyanlända 

eleverna känner att de är en del av klassen och en del av det svenska samhället. 

Då arbetar man mer med relationen. Efter inlärda språkkunskaper och påbörjad 

integrering in i klassen upplevde de nyanlända eleverna känslan av inkludering 

och tillhörighet i klassen. Majoriteten av de nyanlända uppgav en positiv syn på 

deras framtid med vidare studier och framtida yrkesplaner. IP09 (kap 4.4) 

beskriver att hen ser sig själv läsa juridik för att kunna bli advokat eller polis. 

Hen visar därmed på en planerad framtid.  
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Vidare läggs återigen stor vikt på inlärning och utveckling av språkkunskaper i 

svenska. Trots att majoriteten av de nyanlända eleverna anses ha en god syn till 

framtiden och har ambitioner och mål som de vill uppfylla så 

uppmärksammades ett undantag i intervjuerna där intervjupersonen inte uppgav 

sig ha några framtidsplaner och mål. Detta berodde, enligt intervjupersonen, på 

hens bristfälliga språkkunskaper i svenska. Vikten av goda möjligheter och stöd 

för utveckling av dessa språkkunskaper ökar därmed. Detta för att det kan 

komma att leda till omotiverade elever som saknar framtidsambitioner. Det är 

därför viktigt att skolan har olika praktiker som kan ge dessa elever möjlighet att 

utveckla språket och därmed minska de språkliga hindren som kan komma att 

uppstå när de går i skolan. 
  

5.1.7 Processer som hindrar inkludering: En mikrosociologisk förståelse  

I studien uppmärksammades flera olika potentiella hinder för inkludering som 

med en sociologisk blick och mikrosociologisk förståelseram kan diskuteras i 

spänningsfältet mellan etablerade majoritetskulturer och minoritetskulturer. 

Nedanför kommer teorier beskrivna av olika sociologiska författare, såsom 

Bauman (2002) och Elias & Scotson (2010), att användas för att förklara dessa 

risker och hinder som potentiellt hotar de nyanlända elevernas integration i 

skolan och samhället.  
 

Trots att majoriteten av de nyanlända eleverna inte upplever ett utanförskap eller 

känner sig exkluderade från sociala sammanhang så finns det även risk för att 

sådana situationer kan uppstå. Bauman (2002) nämner att samhällets individer 

har i sin natur ett behov av att undertrycka och underkuva de identiteterna som 

skiljer sig från det normativa eller majoriteten genom att exempelvis exkludera 

dem från sociala kontexter. För att skapa någon form av harmoni mellan 

individer i samhället så måste individer hindra och förneka detta behov och 

istället bevara de skilda identiteterna genom samspel. Detta är något som kan 

observeras i samhället när det gäller nyanlända individer som ofta har en skild 

kulturell identitet från majoriteten när de kommer till ett nytt land. Individer som 

är nyankomna i landet riskerar på grund av deras skilda identitet att bli utfrysta 

och exkluderade från sociala samspel. Detta för att resten av individerna 

eventuellt finner de nyankomnas identiteter hotande mot deras kulturella 

identiteter. För att skydda sina identiteter väljer de att undertrycka de nyanländas 

identiteter eller exkludera dem från olika sociala kontexter. 
  
Bauman (2002) menar dock att samhället istället måste samspela med dessa 

individer för att acceptera och bevara våra och deras identiteter. Detta ska i sin 

tur skapa harmoni i samhället enligt Bauman (2002). Det är därför viktigt att 

samhället avstår från att undertrycka de kulturella identiteterna som nyanlända 

elever har med sig. I stället ska vi främja samspel som ämnar till att bevara våra 

enskilda identiteter och se till att detta inte leder till någon form av exkludering. 
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Det blir då viktigt för skolor som tar emot nyanlända att observera och se till att 

ingen exkludering sker på grund av de nyanlända elevernas skilda identiteter, 

utan lärare och elever bör istället uppmuntra samspelet mellan skolans individer 

för att minska konflikter som bygger på skillnader i individers enskilda 

kulturella identitet. 
 

5.1.8 Förberedelseklass och ordinarie klass; olika förutsättningar för 

inkludering 

Detta leder oss till etnisk identitet i förberedelseklassen och ordinarie klassen i 

relation till inkludering och integrering. Med den skilda identiteten kommer 

även ytterligare risker. Hwang och Nilsson (2014) menar att individer med 

utländsk bakgrund ofta söker sig till andra individer med samma eller liknande 

etnisk identitet. Detta innebär att det finns en risk för nyanlända elever att de 

söker sig till personer med samma etniska bakgrund vilket skulle kunna hämma 

deras utveckling i det svenska språket då de använder sig av sitt modersmål i 

stället. Detta kunde observeras bland intervjupersonerna då de nyanlända 

eleverna som integrerats i ordinarie klass ofta sökte sig till individer med samma 

etniska identitet och bakgrund.  De menar att de istället använder sig av sitt 

modersmål vilket innebär att deras kunskapsutveckling i svenska stannar av. De 

menar att genom att utsätta sig själva för språkliga praktiker, det vill säga att de 

utsätter sig själva för situationer där svenska används, så utvecklar de sina 

kunskaper inom det språket. 
  

De intervjupersoner som gick förberedande klass grupperar sig inte utifrån deras 

etniska identitet då spridningen av utländsk bakgrund är så stor. De hävdar att de 

för det mesta använder sig av svenska när de talar med klasskamrater. Vilket 

innebär att de ständigt ökar sin kompetens för det svenska språket. 
  

Vidare risker med gruppering utifrån etnisk identitet uppstår då integrering 

inkorporeras. De intervjupersonerna som gick i ordinarie klass integrerar sig i 

hög grad med individer med samma etniska identitet medan eleverna från den 

förberedande klassen integrerar sig med hela klassen oavsett etnisk identitet. 

Detta innebär att de nyanlända eleverna utsätts för andra beteendemönster, 

normer och kulturella värderingar i större utsträckning. Eventuellt kan de 

komma att integreras i det svenska samhället i större utsträckning också. 
  

Fortsättningsvis upplever intervjupersoner som går i förberedande klass ett 

utanförskap och en brist på inkludering från resten av skolan. De nyanlända 

eleverna från den förberedande klassen upplever att de inte inkluderas i resten av 

skolan. Vidare observeras att de eleverna som går i förberedande klass går i en 

enskild byggnad separat från resten av skolan. De nyanlända eleverna som har 

integrerats i ordinarie klass är därmed även integrerade i resten av skolan och får 

ta del av hela skolans miljö.  Det innebär att de intervjupersoner som går i 

förberedande klass upplever att de är både fysiskt, socialt och mentalt 
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segregerade från resten av skolan. Sharif (2017) fann ett liknande resultat i sin 

studie om nyanlända elever i språkintroduktion där intervjupersonerna upplevde 

sig vara segregerade från resten av skolan. Uppstår det därmed en risk med att 

ha förberedande och introducerande klasser separerade från resten av skolan? 

Kan detta komma att bli ett hinder för integreringen i skolan? 

  

Bunar (2010) nämner att det optimala är att den förberedande klassen ska vara 

inom samma skolbyggnad som ordinarie klasserna. Syftet är därmed att öka 

integrationen med andra elever på skolan, ytterligare utveckling av 

språkkunskaper samt att undvika segregation och isolering. Genom att placera 

de förberedande klasserna i samma skolbyggnad som de ordinarie klasserna så 

skulle skolorna minska riskerna av exkludering, isolering och segregering som 

både intervjupersonerna i denna studie beskriver och som de nyanlända eleverna 

i Sharifs (2017) studie upplever. 
  

Återigen uppstå flera risker när individer med skilda etniska identiteter möts. 

Becker (2006) observerar ett liknande beteende i sin förklaring av 

stämplingsteorin. Han hävdar att individer i samhället skapar normer och 

beteendemönster som reglerar vad som är socialt accepterat i olika sociala 

kontexter. Individer som inte följer dessa riskerar att bli uteslutna, exkluderade 

och stämplade som avvikare av de som följer de uppsatta normerna och 

beteendemönstren. Becker menar att individer som stämplas som avvikare även 

riskerar att bli exkluderade från sociala kontexter. 
  
Detta innebär ännu en risk för att nyankomna individer kommer från ett land 

med eventuellt skilda normer och beteendemönster. Det uppstår då en konflikt 

när normer från det landet de kommer ifrån möter de normer som existerar i det 

landet de är nykomna till. Samhällets individer kommer därför att se de 

nyanlända individerna som avvikare eftersom att de inte följer de uppsatta 

normerna och beteendemönster som samhället har. Redan där skapas en 

stämpling på de nyanlända individerna, då de potentiellt anses vara avvikande 

för att deras normer och beteendemönster inte matchar majoritetens.  Detta kan 

komma att leda till utanförskap och exkludering. Detta beskrivs även ytterligare 

i nedanstående stycke om den stigmatisering och det utanförskap som kan 

grundas i de nyanlända elevernas språkkunskaper.  
 

5.1.9 Utanförskap och exkludering grundade i språkkunskaper   

När nyanlända elever integreras i den svenska skolan uppstår en problematik 

som måste lösas. De nyanlända eleverna riskerar, som Becker (2006) nämner, 

att stämplas som avvikare för att deras normer och beteendemönster inte 

matchar resten av skolans eller klassens. Här ingår även exempelvis 

språkkunskaper och språkuppfattning. Om majoriteten av skolan och dess elever 

kan svenska uppstår en norm som eventuellt tvingar individen att tala och förstå 

svenska. För en nyanländ elev som inte har någon kunskap om det svenska 
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språket och dess kultur uppstår även där en risk för att bli stämplad som 

avvikande. Detta menar Becker (2006) även kan leda till utanförskap och 

exkludering. 
  
Detta kan återkopplas till Bauman (2002) då han hävdar att vi måste se till att 

den skilda identiteten inte leder till exkludering. Han, precis som Becker (2006), 

har observerat att individer ofta undertrycker avvikande identiteter. Bauman 

(2002) hävdar att det är genom kommunikation och samspel som vi skapar 

harmoni mellan individerna. Vilket troligtvis stämmer men blir problematiskt då 

nyanlända elever ofta inte har de språkkunskaper som krävs för att både förstå 

det talade språket samt göra sig förstådda. Problematiken som uppstår blir att ett 

av de verktyg som potentiellt skulle kunna motverka stämpling och exkludering 

försvinner. Detta för att de inte kan använda sig av språk för att kommunicera 

och samspela med varandra. Trots att ingen av intervjupersonerna beskriver 

denna stämpling eller att de upplever att de döms av andra individer i 

omgivningen så pekar studien på att denna risk finns där. Intervjupersonerna 

upplevde ett utanförskap som grundade sig i deras bristfälliga språkkunskaper, 

vilket innebär att de till en början inte hade haft de verktyg som behövs för att 

motverka denna stigmatisering. Detta nämner IP02 (kap 4.1). Hen beskriver 

svårigheter i att interagera med andra när hen inte kan prata med dem. Detta 

innebär att IP02 till en början saknade ett verktyg som skulle kunna motverka 

stigmatisering.  
  
Detta kan knytas samman med Skowronski’s (2013) avhandling. Hon beskriver 

att nyanlända elever känner sig stigmatiserade bland annat för att de inte kan 

språket som en större del av skolan och klassen talar. De känner sig stämplade 

och otrygga, vilket gör att de inte våga fråga om hjälp från lärare och 

klasskamrater. Detta hämmar i sin tur deras utveckling när det gäller språk och 

kunskap, samt försämrar deras studieresultat. Här observeras en direkt följd av 

hur det är att vara nyanländ elev och inte kunna tala språket som talas. De 

känner sig stämplade och otrygga, samt exkluderade från resten av klassen och 

undervisningen. 
  

I denna studie ser vi dock att trots att de till en början upplever ett utanförskap 

som en följd av deras bristfälliga svenska språkkunskaper så beskriver de 

nyanlända eleverna att de genom att utveckla dessa språkkunskaper kan 

integreras och inkluderas i sociala sammanhang. De menar att genom 

användning av språket så utvecklar de dessa kunskaper, samt att de möjligheter 

och stöd de får till att utveckla dessa kunskaper är tillräckliga. IP02 (kap 4.1) 

beskriver även detta. Hen hävdar att till en början fanns inte dessa 

språkkunskaper men att de successivt tränades upp och utvecklades tills hen 

kunde interagera med andra individer.  
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Trots detta observeras i resultatet situationer där vissa nyanlända elever upplever 

ett utanförskap eller känner sig exkluderade. Vidare beskrivs mobbning och 

utsatthet av en intervjuperson. Hwang och Nilsson (2014) beskriver 

exkluderingen som en form av mobbning som sker mellan människor. Oftast är 

det en medveten fysisk eller psykisk aktion mot en enskild individ. I studien 

intervjumaterial kände majoriteten av intervjupersonerna inget utanförskap och 

upplevde att de hade integrerats i skolan efter att de hade lärt sig svenska 

språkkunskaper. Undantaget i studien visar på en nyanländ elev som upplever 

sig själv ha varit utsatt för mobbning på en tidigare skola och upplever ett av 

utanförskap på den nuvarande skolan. Denna intervjuperson nämner att elever 

på den tidigare skolan mobbade hen, vilket ledde till en omplacering och byte av 

skola. I denna situation gynnade det inte att ha jämnåriga i denna elevs 

omgivning. De kom inte till intervjupersonens hjälp och det var de som faktiskt 

utsatte hen för mobbning. Så Hwang och Nilssons (2014) teori om att jämnåriga 

kan vara till hjälp i situationer där det uppstår mobbning var inte applicerbar i 

detta fall.  
 

Hwang och Nilsson (2014) beskriver dock att skolan enligt lagen måste agera 

när det uppstår mobbning. I intervjupersonens fall har skolan utfört aktioner för 

att stoppa mobbningen, vilket ledde till ett byte av skola för den nyanlända 

eleven. Eleven upplever att detta har hjälpt men beskriver ändå en känsla av 

utanförskap på den nuvarande skolan. Hen känner sig exkluderad och som att 

andra elever inte vill samspela med hen. Hwang och Nilsson (2014) hänvisar till 

att exkludering också är en form av mobbning där mobbaren tar medvetna 

aktioner för att den utsatta ska känna ett utanförskap. Enligt denna definition 

utsätts den nyanlända eleven för mobbning på den nuvarande skolan också. 

Vidare upplever även andra intervjupersoner i denna studie ett utanförskap i 

denna skola och känner att många elever i deras omgivning exkluderar dem från 

sociala sammanhang. 
  

Vidare tar Elias & Scotson (2010) upp begreppet etablerade och outsiders som 

också beskriver utanförskap och exkludering.  Han hävdar att det skapas en viss 

maktrelation mellan två grupper där den ena gruppen tvingar på definitioner på 

sig själva och den andra gruppen, vilket kan jämföras med Beckers (2006) 

stämplingsteori. Den gruppen som har mer makt kallas för “de etablerade” och 

de andra benämns som “outsiders”. 
  
Vi kan därmed tänka oss att det uppstår maktrelationer mellan de eleverna som 

har gått i skolan under en längre tid och de nyanlända eleverna. Detta för att de 

nyankomna eleverna inte besitter som samma kunskap av exempelvis normer, 

språk och kultur. De har även inte kunnat integrera sig med lika många individer 

i samhället och skolan. Vi skulle därmed kunna påstå att elever som har befunnit 

sig på skolan under en längre tid är etablerade elever. De nyanlända eleverna 
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kan därmed benämnas som outsiders om de inte lyckas integrera sig med de 

etablerade eleverna. Lyckas de nyanlända eleverna inte med detta riskerar de att 

bli exkluderade och uteslutna från sociala kontexter i skolan och klassen. 
  

Sammanfattningsvis visar denna studie på att språket och kunskapsutveckling 

inom majoritetsspråket, i detta fall svenska, är bland det mest essentiella och det 

viktigast för en bra integration i den svenska skolan och det svenska samhället. 

En bra analog skulle vara att det svenska samhället är ett hus med låsta dörrar 

och för att komma in i huset måste du ha en nyckel, vilket i detta fall är språket. 

Detta innebär att för att komma in och integrera dig i det svenska samhället 

måste du ha tillräckliga kunskaper inom det svenska språket. Riskerna blir då att 

det uppstår maktrelationer mellan svensktalande elever och icke-svensktalande 

elever. De maktrelationer som Elias & Scotson (2010)  beskriver kan komma 

uppstå här som en följda av en ojämlikhet i svenska språkkunskaper. Detta kan 

komma att leda till exkludering och utanförskap om de nyanlända eleverna inte 

får tillräckligt med möjligheter och stöd för att utveckla dessa språkkunskaper. 
  

Vidare visar denna analog och de nyanländas upplevelser på hur essentiellt det 

svenska språket är för deras inkludering i skolan och det svenska samhället. De 

hävdar att det är genom att lära sig det svenska språket som de har börjat 

kommunicera med andra individer och därefter kunnat bygga relationer till 

andra i samhället, vilket även har lett till deras inkludering och integrering i 

skolan.  Att skolan ger dessa elever tillräckligt med stöd och möjligheter för att 

utveckla dessa språkkunskaper blir därför väldigt viktigt. De nyanlända eleverna 

på denna skola upplevde att mottagande i form av lärare har varit bra, stödet 

som de får under lektioner har varit tillräckligt och de möjligheter de har fått att 

utveckla det svenska språket har hjälpt dem. Vidare menar de att detta inte alltid 

räcker till för att utveckla det svenska språket då de även har varit tvungna att 

utsätta sig själva för språkliga praktiker och eventuellt söka sig till situationer 

där de måste använda sig av det svenska språket för att kommunicera och 

därigenom även utvecklar sina språkkunskaper. 

 

När det kommer till frågorna om den nyanländas upplevelser av mottagandet, 

integrationen och förberedelse klasser på skolan visar studien på att både 

mottagandet och integrationen går bra om de tillgodoses tillräckligt med stöd 

och hjälp i språkutveckling. De menar att lärarna i deras skola mottar och 

undervisar på ett bra sätt som hjälper dem att utveckla dessa kunskaper. 
  

När det kommer till upplevelser av förberedelseklassen uppstår dock en 

problematik där många nyanlända elever beskriver känslor av exkludering och 

utanförskap till resten av skolan, detta som en följd av att de befinner sig i en 

egen byggnad. Denna separering leder till både en fysisk och mental segregering 
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där de nyanlända eleverna i förberedelseklasserna inte känner att de inkluderas i 

resten av skola och att de inte kan interagera med resten av eleverna på skolan. 
  

5.2 Metoddiskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka bemötandet av nyanlända elever i det 

svenska skolsystemet, samt deras integration i skolan. Genom studiens 

tillvägagångssätt har detta gjorts möjligt. I studien utfördes en semistrukturerad 

intervju med nio nyanlända elever från en skola i östra Sverige. Genom urvalet 

fångades också en variation som gjorde det möjligt att uppmärksamma 

informanter med erfarenhet av ordinarie klasser respektive intervjupersoner som 

går i en förberedelseklass. Detta innebär att vi fick en ökad förståelse för både 

nyanlända som går i ordinarie klasser samt de nyanlända elever som går i 

förberedelseklasser. Detta för att se elevernas se om skillnader uppstår i de olika 

miljöerna och situationerna. En problematik som uppstod var att vi under 

intervjuerna fick väldigt spridda svar. Detta löstes med hjälp av att studien hade 

en intervjudesign som var semistrukturerad då vi kunde ställa följdfrågor till 

vissa delar av deras svar som vi fann relevanta och intressanta. 
  
En kvalitativ forskningsdesign var viktig då studien ämnade tolka och förstå 

situationer och samspel hos nyanlända som går i en svensk skola. Vi fann att det 

skulle vara svårt att utföra en kvantitativ studie då vi inte ville undersöka orsak- 

och sambandsverkan. Utifrån studiens utformning fanns dessutom inga mätbara 

variabler eller siffror. En kvalitativ forskningsdesign blev därför mest 

applicerbar på denna studie som avsåg att tolka och förstå nyanlända elevers 

erfarenheter av att börja och gå i en svensk skola. En kvalitativ intervju blev 

därmed essentiell för denna studie. 

  

Intervjuerna i denna studie tog cirka 25-30 minuter och detta anses vanligtvis 

relativt begränsat och kort. I vår studie intervjuade vi nyanlända elever med flera 

olika typer av etnisk bakgrund. Trots att de har integrerats i den svenska skolan 

så hade många av dem begränsade språkkunskaper i svenska, vilket gjorde det 

svårt för dem att utveckla sina svar i vissa situationer. Trots detta ansåg vi att de 

gav oss ordentliga och tydliga svar som besvarade våra frågor. Vi anser därmed 

att den tid som det tog att intervjua deltagarna var tillräcklig.  

 

De inspelade intervjuerna transkriberades enskilt för att maximera effektivitet 

och minska tidsanvändning. Genom att även analysera det transkriberade 

materialet enskilt för att sedan mötas och diskutera dem kunde vi ytterligare 

bekräfta att de koderna och teman som upphittades i texterna var tolkade på ett 

liknande sätt. Eftersom att samma teman fanns i texterna bekräftade det att dessa 

teman och koder existerade och hade tolkats liknande i intervjumaterialet. 

Vidare ökar då studien tillförlitlighet då bearbetningen och analysprocessen i 

studien har arbetats väldigt genomgående och noggrant.  
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I denna studie togs de forskningsetiska kraven in till övervägande redan från 

början. Vi fann stor vikt i att alla krav skulle uppfyllas när intervjuerna 

genomfördes. Samtyckeskravet och informationskravet kunde uppfyllas genom 

att dela ut ett informationsmissiv till intervjupersonerna innan intervjuerna top 

plats. Där fick deltagarna information om studien och dess syfte, samt kunde de 

även ge samtycke till deras medverkan. Nyttjandekravet uppfylls genom att de 

uppgifter och data som samlats in genom intervjuerna bara används i denna 

studie. Anonymiteten och konfidentialiteten för intervjudeltagarna bibehålls 

genom att ingen personlig eller identifierande information nämns eller delas i 

uppsatsen. Studien nämner bara att de nyanlända eleverna går på en skola i östra 

Sverige. Genom detta har alla forskningsetiska krav uppfyllts i denna studie. 
  
Med tanke på att alla intervjupersoner i denna studie är myndiga och över 18 år 

behövdes inte exempelvis samtycke från målsman tas hänsyn till. Detta 

förenklade samtyckesprocessen, då intervjupersonerna själva hade full kontroll 

över sin medverkan.  
  
Studien hade kunnat utformas som en komparativ studie där vi intervjuar 

nyanlända elever från flera skolor och därefter ställer intervjumaterialet mot 

varandra och därefter jämför hur de nyanlända eleverna upplever att skolorna 

skiljer sig åt i sitt mottagande av dem. Detta hade kunnat öka 

generaliserbarheten, det vill säga externa validiteten, av studien då vi hade 

kunnat se om liknande teman dyker upp. Detta hade även kunnat komma att 

utesluta att andra faktorer påverkade resultatet, det vill säga att den interna 

validiteten ökar i studien. Genom studien intervjuguide med tydligt formulerade 

intervjufrågor går det att säkerhetsställa att studien undersöker det den ämnar 

undersöka. Vi hade dessutom kunnat jämföra om mottagandet av nyanlända 

skiljer sig från varandra på dessa skolor, vilket skulle vara intressant att 

undersöka i framtida studier.  
  
Vi hade även, om tiden hade funnits till, kunnat intervju ett större antal 

individer, i detta fall nyanlända elever med erfarenheter av förberedande klass 

och som är kunniga inom det aktuella ämnet. Hade vi gjort detta och lyckats få 

fram mer data att analysera så hade även då generaliserbarheten ökat. Då hade vi 

haft fler transkriberade intervjuer som efter analys eventuellt påvisade ett 

liknande resultat med samma koder och teman. 
  
För att komma närmare elevernas livssituation och få en del av deras livsvärld 

ansågs det att interpretativismen, som är en meningsskapande- och 

tolkningslära, skulle passa in till vår undersökning. Hermeneutisk analys utgår 

från individens egen förståelse och synpunkter vid handlings tolkning och dess 

innebörd (Kvale, 2013). En stor vikt ligger därför på vår tolkning av aktörernas 

uppfattningar. Med studiens intervjufrågor försökte vi få fram vilka 
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kunskapsnivåer som eleverna ska uppnå innan de inkluderas i de ordinarie 

klasserna. Dessutom tog studien hänsyn till skolans metoder för lärande med 

tanke på elevernas språkliga hinder. 
 

5.3 Slutsats och avslutande reflektioner 

Återigen nämns det att studiens utgångspunkt visar på att de nyanlända eleverna 

var generellt nöjda med den svenska skolan och dess lärare. Intervjupersonerna 

upplevde att det stöd och hjälp, i form av studiehandledning och huvudlärare i 

klassen samt läxhjälp, som de tillgodoses i den svenska skolan var tillräckligt för 

dem. 
 

Ett centralt begrepp som har uppkommit inom denna studie är språkkunskaper. 

Intervjupersonernas upplevelser påvisar vikten av språkutveckling och 

språkfärdigheter i det svenska språket. Bristfälliga språkkunskaper och en brist 

av utrymmen och situationer som ger upphov till språkutveckling kan komma att 

påverka deras integration och inkluderingen i skolan och det svenska samhället. 

Bristfälliga språkkunskaper kan därmed komma att ge upphov till exkludering 

och utanförskap, främst i sociala kontexter, men även maktskillnader, 

stigmatisering och minskad motivering.  
 

Resultatet pekar därmed på vikten av att skolan och dess personal ger eleverna 

stöd för att utveckla dessa kunskaper. Intervjupersonerna upplever att stödet var 

tillräckligt men majoriteten av dem hävdar även att de upplevde ett utanförskap 

till en början som en följd av bristfälliga språkkunskaper. Detta påvisar den 

process som de nyanlända eleverna måste gå igenom för att integreras i den 

svenska skolan, men att utvecklingen av svenska språkkunskaper ligger i grund 

för att denna integrering ska kunna ske.  
 

Vidare visar resultatet på att förberedande klasser inte bör vara fysiskt 

segregerade från resten av skolan, det vill säga i en enskild byggnad, då detta 

hämmar integreringen för de individer som går i förberedelseklasser. Denna 

segregation leder till vidare utanförskap och exkludering från resten av skolan 

och det uppstår även en mental och social segregation.  
 

Denna segregation hämmar dock inte elevernas utveckling av språkkunskaper, 

eller kunskaper inom andra ämnen. Eleverna i förberedande klasser och eleverna 

i ordinarie klasser tillgodoses med liknande stöd och hjälp i språk- och 

kunskapsutveckling. Integrationsproblematiken ligger här i segregationen, inte i 

språket. Vidare upplever både elever från ordinarie klass och elever från 

förberedande klass svårigheter att integrera sig i skolan utan tillräckliga 

språkkunskaper.  
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Avslutningsvis betonas återigen vikten av det stöd och de praktiker som skolor 

bör tillgodose eleverna för att utveckla språkkunskaper. Detta för att de ligger 

till grund för en lyckad och bra integration, inte minst i skolan men även i det 

svenska samhället. Vidare minskar språkkunskaperna risker och hinder gällande 

exkludering och utanförskap. Resultatet pekar även på att bristfälliga 

språkkunskaper kan ligga till grund för minskad motivation och brist på positiva 

framtidsplaner och visioner.  Vidare visar studien att ökade språkkunskaper ger 

upphov till sociala interaktioner och ökade sociala relationer till andra individer 

för den nyanlända eleven.  

5.4 Vidare forskning 

Vi anser att vi med hjälp av vår studie har bidragit till att öka kunskaperna inom 

detta forskningsämne. Vi nämnde i den teoretiska referensramen (kap.2.1) att 

forskning om etnicitet och utbildning är begränsad och artiklar om nyanlända 

elever i den svenska skolan likaså. Vi avsåg, med vår studie, öka förståelsen och 

kunskaperna då det finns en brist av forskning kring detta ämne. Vi anser att 

med hjälp av intervjupersonernas beskrivelser av sina upplevelser kring 

integreringen i den svenska skolan så har vi bidragit till att öka kunskaperna 

inom detta ämne. Vidare vill vi se mer forskning som undersöker närmare på 

segregeringen av förberedelseklasserna från resten av skolan och hur detta 

påverkar eleverna. Ytterligare så är vi intresserade av att forska närmare på 

vikten av språket och hur det påverkar eleverna på en mer generell nivå.  
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 BILAGOR 

 Bilaga 1 – Informationsmissiv 

 

Informationsbrev till nyanlända elever och lärare 

 

Vi är två studenter som läser Sociologi 3 på Linköpings Universitet och skriver 

nu vårt examensarbete. Vi är intresserade av hur nyanlända elever upplever 

integrationen och bemötandet av dem i skolan. Främst i form av stöd från lärare 

och klasskamrater. Vi vill därmed utföra en intervju för att fånga dina 

upplevelser och skulle vara tacksamma om du deltog i denna studie. 

För att delta i undersökningen måste du vara eller ha varit en nyanländ elev som 

har upplevt integrationen i den svenska skolan. Du måste dessutom vara minst 

18 år fyllda.  

 

I intervjun kommer vi att ta hänsyn till forskningsetiska principer, vilket innebär 

att deltagandet är frivilligt. Ditt deltagande i undersökningen är anonymt och 

dina uppgifter behandlas konfidentiellt. Du har dessutom möjlighet att avbryta 

ditt deltagande när som helst om du så önskar. Resultaten och dina svar kommer 

endast att användas för denna undersökning. 

Om ni har några frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller 

vår handledare för mer information.  

 

Tack på förhand! 

 

Kontaktuppgifter: 
Isabella Andersson: isaan401@student.liu.se 

Rima Kato: rimno254@student.liu.se  

Handledare: Daniel Persson Thunqvist 

Biträdande Professor i Sociologi 

Linköpings universitet  

013-282061 

Daniel.persson.thunqvist@liu.se 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 

Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor: 
● namn, ålder, hur länge har du gått på skolan o.s.v. (namn kommer ju dock 

inte användas i transkribering eller undersökning sedan).  

Att komma in i den svenska skolan: 
● Kan du berätta för oss hur det var i början att möta det svenska språket? 

Upplevelse att komma in i ett nytt land? 

● Hur upplevde du att det var att komma in i den svenska skola? 

● Kan du beskriva det bemötande som du har fått/får i den svenska skolan? 

● Hur upplevde du att din skola tog emot dig? 

Socialt stöd och inkludering 
● Upplevde du att din skola tog steg för att inkludera dig i undervisningen? 

Om ja/nej, På vilket sätt? (hur snabbt gick eller går det.)  

● Upplevde du att din skola tog steg för att inkludera dig i klassen? Om 

ja/nej, På vilket sätt? 

● Upplevde du att du inkluderades likadant i alla ämnen? 

● Vilka stöd finns tillgängligt i situationer då du inte förstår läraren eller 

undervisningen? 

● Upplever du att det finns tillräckligt mycket stöd och hjälpmedel på din 

skola för att inkludera dig i undervisningen? Om ja/nej, På vilket sätt? 

● Har du någon gång upplevt ett utanförskap i skolan? 

Tankar till framtiden och avslutande reflektioner: 
● Kan du berätta om dina förväntningar av din utbildning i Sverige? 

● Om du skulle kunna förändra något i skolans sätt att bemöta och inkludera 

dig och andra nyanlända elever, vad skulle det kunna vara? 

● Har du något mer att berätta om bemötande och den sociala relationen till 

andra elever i omgivningen? 

● Kan du något mer att berätta om bemötande och den sociala relationen till 

andra lärare i skolan? 

● Kan du något mer att berätta om skolans sätt att inkludera dig i 

undervisningen och i skolan? 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Bilaga 3 – Tematiska Analys 

Exempel på tillvägagångssätt av tematisk analys 

Citat Kodning Tema 

IP02: Det var jättesvårt. 

Att se folk röra sina 

munnar och inte förstå 

någonting. Ja det var 

verkligen svårt för mig. 

man försöker att veta 

var personen säger fast 

man vet inte man 

använder sina händer 

och försöker säga till 

säga någonting till 

någon eller kroppsspråk 

man kan säga kunde jag 

använda bara och lite 

engelska. jag är inte så 

bra på engelska men mm 

det var svårt. Men efter 

ett tag det kom och blev 

bättre och bättre och 

bättre 

 

Upplevelser av språkliga 

hinder 

Introduktion och 

utveckling av 

språkkunskaper 

IP04: Men när man 

börjar skolan och har 

många kompisar i 

svenska eller från andra 

länder man kan klara 

sig 

 

Sociala relationer ger 

utveckling i 

språkkunskaper 

Att våga utsätta sig för 

språkliga praktiker 

IP03: A, vi pratar 

svenska för att några 

pratar arabiska och 

några de pratar spanska 

eller något annat språk 

då vi kan inte prata 

annat språk med andra, 

då vi kan inte prata 

språk vi kan inte förstå, 

vi pratar svenska bara. 

Använder sig av svenska 

för att inkludera alla. 

Språkanvändning i 

relation till inkludering 



 
 

 
 

 

IP03: det finns många 

många lärare som man 

kan fråga de, de bryr sig 

om oss, dom hjälper oss 

jättemycket.  i 

Afghanistan, vi var 52 

eller 54 till varje ett 

klassrum, vi hade bara 

en lärare, hon eller han 

kunde inte hjälpa oss 

komma till varje elev 

och prata med, men nu 

jag har många lärare 

och det finns många som 

hjälper oss med läxor 

och allt. 

 

Elevens jämförelse med 

tidigare skola från 

ursprungslandet. Ger en 

uppfattning av svenska 

lärare  

Skildring av skolsystem 

i olika länder 

IP04: Nej, först när man 

börjar skolan, det är 

nytt i skolan, man 

känner inga kompisar 

man känner sig så här 

[...] Ja ensam när man 

kommer in med klassen 

och börjar känna 

kompisar, de man 

känner sig inte ensam. 

 

Vägen från exkludering 

till inkludering 

Exkludering och 

utanförskap 

 

 


